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Παιδιά μου ἀγαπητά,

Μ
έ τή λέξη φιλανθρωπία ἡ Ἐκ κλη -
σία ἐννοεῖ τήν ἀγάπη πρός τόν

ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι ψυχοσωμα-
τική ὕπαρξη. Καί ξέρουμε πώς ὁ
ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκες· ἀνάγκες σω-
ματικές καί ἀνάγκες ψυχικές. Τό σῶμα
γιά νά συντηρηθεῖ θέλει τροφή καί πε-
ρίθαλψη. Τό ἴδιο καί ἡ ψυχή. Γιά νά
τό ποῦμε καλύτερα, τό σῶμα χρειάζε-
ται τόν ἐπιούσιο ἄρτο, πού εἶναι τό
ψωμί τῆς κάθε ἡμέρας, καί ἡ ψυχή
χρειάζεται τόν οὐράνιο ἄρτο, πού
εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἡ χάρη τῶν
Μυστηρίων.

Εἶναι γεγονός πώς ὅσο κι ἄν μοι-
ραστοῦν δίκαια τὰ ἀγαθά τοῦ κόσμου,
ὅσο κι ἄν ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὑλικές
ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ὡστόσο μέ-
νουν ἀκόμα πολλές ἀνάγκες ἀνεκπλή-
ρωτες. Ἡ Ἐκκλησία δίνει πρῶτα τόν
οὐράνιο ἄρτο, γιατί αὐτό εἶναι τό ἔργο
της, κι ὕστερα ὅσο μπορεῖ δίνει καί
τόν ἐπιούσιο. Καί λέμε ὅσο μπορεῖ,
γιατί δέν εἶναι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας νά
λύσει τά κοινωνικά προβλήματα τῶν
ἀνθρώπων. Ἡ φιλανθρωπία εἶναι
ἔμπρακτη ἀγάπη, καί ἡ Ἐκκλησία δέν
ἀσκεῖ τή φιλανθρωπία κατά ὑπηρε-
σιακό τρόπο, ἀλλά προσωπικά σέ
κάθε ἄνθρωπο, πού ἔχει ἀνάγκη.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀξία τῆς φιλανθρωπίας
τῆς Ἐκκλησίας· εἶναι ζεστό καί προ-
σωπικό πλησίασμα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Μητρόπολή μας, ἀφουγκραζό-
μενη τή σημερινή οἰκονομική κατά-
σταση τοῦ λαοῦ μας, θά διενεργήσει
τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης ὅπως καί πέ-
ρυσι. Δέν θά βγοῦμε δηλαδή ἀπό
σπίτι σέ σπίτι νά ζητήσουμε τόν ὀβολό
τῶν ἀδελφῶν μας, ὅπως γινόταν πα-
λαιότερα, ἀλλά ἀφήνοντας τήν πρω-
τοβουλία στούς ἱερεῖς καί στόν πιστό
λαό τοῦ Θεοῦ, ἀφιερώνουμε ὅλο τὸ
μήνα Δεκέμβριο στή φιλανθρωπία.

Μέ τή συμβολή σας σ’αὐτόν τόν
νέο τρόπο διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου
τῆς Ἀγάπης, θά ὑποστηριχθεῖ γιά τό
νέο ἔτος πού ἔρχεται τό φιλανθρω-
πικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τό
ὁποῖο ἐπιτελεῖται καθημερινά μέσω
τοῦ “Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου” τῆς
Μητροπόλεώς  μας.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
ἡ ἐκκλησιαστική φιλανθρωπία

εἶναι πρῶτα ἄσκηση ἔμπρακτης ἀγά-
πης ἀπό τόν κάθε πιστό καί ὕστερα
ὀργανωμένη λειτουργία τῆς πίστεως
ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πάντοτε θά ὑπάρ-
χουν ἀνάμεσά μας ἄνθρωποι πού
χρειάζονται τή συνδρομή μας, καί
πάντοτε ἡ Ἐκκλησία θά πρέπει νά
ἔχει τά φιλανθρωπικά της ἱδρύματα.
Ἄς ξεκινᾶμε λοιπόν πάντοτε ἀπό τήν
ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μας κι
ἄς βοηθοῦμε, ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας,
τή φιλανθρωπική διακονία τῆς
Ἐκκλησίας μας. 
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«Καί εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος·
... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,

ὅς ἐστι Χριστός Κύριος ...».
(Λκ. 2,11)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,1

Ε
ἶναι ἐπιτακτική σήμερα, πε-
ρισσότερο ἀπό ποτέ, ἡ ἀνάγκη
νά ἀποδεχθοῦμε τήν ἀποτυχία
μας καί νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι

χρειαζόμαστε Σωτήρα ἀπό τά δεινά
πού μᾶς ταλαιπωροῦν. Κι ὁ Σωτήρας
αὐτός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἔνσαρκη
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, νά τόν
ἐμπιστευόμαστε καθημερινῶς, ὥστε
νά μᾶς συντηρεῖ, νά μᾶς καθοδηγεῖ
καί νά μᾶς μεταμορφώνει.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα κι
ἁγιασμένα.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης
κι εὐχῶν

† Ὁ Σερβίων & Κοζάνης Παῦλος

1   Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Παῦλος, σύμφωνα καί μέ το σχετικό
Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «...γιά ἀπο-
φυγή καί περιορισμό τῆς εὐχετηρίου
ἀλληλογραφίας.... λόγῳ τῆς δυσμενε-
στάτης οἰκονομικῆς κατάστασης καί
σύμφωνα μέ τό ἀσκητικό ἦθος καί τό
φιλοσῶφρον πνεῦμα οἰκονομίας ....»,
διαβιβάζει τίς εὐχές του γιά τό ἅγιο δω-
δεκαήμερο μέσω τοῦ παρόντος τεῦχους
τοῦ περιοδικοῦ «ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ».

Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ὁ Σερβίων καί Κοζάνης Παῦλος
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Σ
υγκεντρωθήκαμε σήμερα
στὸ καθιερωμένο τσάι κυ-
ριῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώ-

χου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Σερβίων καὶ Κοζάνης, μὲ ἀφορμὴ
τὴν Κυριακὴ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη,
ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὴ φι-
λανθρωπία. Ἡ φιλανθρωπία ἀπο-
τελεῖ διαχρονικὴ ἀξία σὲ ὅλους
τοὺς λαοὺς. Τὴν ἀνάγκη τῆς ἐλεη-
μοσύνης τονίζει καὶ ὁ Χριστός·
«μακάριοι οἱ ἐλεήμονες», «δωρεὰν
ἐλάβετε, δωρεὰν δότε».

Ἡ μεγαλύτερη ἀρετὴ τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ
ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ
φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία
εἶναι ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο,
ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, τὸν
γείτονα, τὸν συνάδελφο, τὸν ἄγνω-

στο ἀναξιοπαθοῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν
γνωστὸ μας οἰκογενειάρχη ποὺ
ἀντιμετωπίζει, ἰδιαίτερα σήμερα
σοβαρὰ ἀδιέξοδα. Καὶ αὐτὴ εἶναι
ἡ ὕψιστη ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἄν
καὶ ξεχασμένη, «ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους»,  ἐννοεῖται ἔμπρακτα.

Ὅταν βοηθᾶμε κατὰ τὸ μέτρο
τῶν δυνάμεών μας τὸν διπλανό,
βοηθᾶμε οὐσιαστικὰ τὸν ἴδιο μας
τὸν ἑαυτό, ὄχι λόγῳ κάποιας ἄμε-
σης ὑλικῆς ἀνταπόδοσης, ἀλλὰ
λόγῳ τῆς στήριξης τῆς συνοχῆς
τῆς κοινωνίας μας. Ἄν δὲν νιώ-
σουμε σήμερα στὴ χώρα καὶ στὴν
πόλη μας, ὅτι μόνο μὲ ἀλληλεγγύη,
μόνον ὅλοι μαζί μποροῦμε νὰ ξε-
περάσουμε τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοι-
νωνικὴ κρίση, ἀλλὰ καὶ νὰ χτίσουμε
μιὰ πιὸ ἀνθρώπινη κοινωνία γιὰ
τὰ παιδιά μας. Στὴ σημερινὴ δύ-
σκολη κατάσταση λοιπὸν εἶναι
εὐκαιρία νὰ ἀλλάξουμε νοῦ καὶ
χαρακτῆρα γιὰ μιὰ καλύτερη κοι-
νωνία, ὅσο ρομαντικὸ καὶ τετριμ-
μένο ἀκούγεται αὐτό. Τὸ πρόβλημα
τοῦ διπλανοῦ εἶναι καὶ δικό μας
πρόβλημα, εἰδάλλως δὲν ἔχουμε
ἀγάπη μέσα μας.

Ταυτόσημη μὲ τὴ φιλανθρωπία
εἶναι καὶ ὁ ἐθελοντισμός. Ὅλοι μας
περιμένουμε τὰ πάντα ἀπὸ ἕνα

ἀπρόσωπο κράτος μὲ χιλιάδες προ-
βλήματα. Μὲ τὸν ἐθελοντισμὸ δεί-
χνουμε ὅτι ἐμεῖς κατευθύνουμε τὶς
τύχες μας καὶ ἀνιδιοτελῶς ἐργα-
ζόμαστε πρὸς ἕναν ὡραῖο σκοπὸ
ποὺ ἐντέλει θὰ βοηθήσει τὸ κοι-
νωνικὸ σύνολο καὶ ἐμᾶς προσω-
πικά. Βασικὸ ἀντάλλαγμα θὰ εἶναι
μιὰ πιὸ ἀνθρώπινη κοινωνία. Ἰδι-
αίτερα σήμερα δὲν μποροῦμε νὰ
περιμένουμε παγερὰ ἀπαθεῖς καὶ
ἀδιάφοροι μὲ ὅσα συμβαίνουν γύρω
μας, ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀναλαμβά-

νουμε πρωτοβουλίες. Καὶ γι᾽
αὐτὸ καλούμαστε σήμερα νὰ
ἀποδείξουμε ἐμπράκτως πὼς,
παρὰ τὶς δυσκολίες, παραμέ-
νουμε ἄνθρωποι μὲ ἀξιοπρέ-

πεια, ἐνεργητικότητα, ἀλληλεγγύη
καὶ σεβασμὸ στὸ συνάνθρωπό μας.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, συ-
νειδητοποιώντας τὰ οἰκονομικὰ
προβλήματα τῆς κρίσης ποὺ ἄγγιξε
ὅλους μας καὶ δείχνοντας τὴν ἀπαι-
τούμενη εὐαισθησία, ἵδρυσε καὶ
λειτουργεῖ τοὺς τελευταίους 10
μῆνες τὸ «Κοινωνικὸ Παντοπω-
λεῖο», τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴν ὁδὸ
Ζήση Γιαχνίκα 40 καὶ λειτουργεῖ
μὲ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ τῶν
κυριῶν ποὺ ἀπαρτίζουν τὸ Γ.Φ.Τ..
Τὸ «Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο» εἶναι
ἀνοιχτὸ δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα,
Δευτέρα πρωὶ καὶ Τετάρτη ἀπό-
γευμα. Στὸ χῶρο αὐτὸ ὑπάρχουν
τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης
τὰ ὁποῖα προσφέρονται στὶς οἰκο-
γένειες ἐντελῶς δωρεὰν, ἀνάλογα
μὲ τὰ μέλη καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς
κάθε οἰκογένειας. Τὰ ἔσοδα γιὰ
τὴν ἀγορὰ τῶν τροφίμων τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Παντοπωλείου προέρχον-
ται κυρίως ἀπὸ τὸν ἐτήσιο ἔρανο
τῆς Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως, τὶς εὐγενικὲς προσφορὲς κά-
ποιων ἐνοριῶν, ὅπως καὶ πολλῶν
ἐπώνυμων καὶ ἀνώνυμων συμπο-
λιτῶν μας.
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Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες1

1 Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴν ἐκδήλωση «Τσάι γυναικῶν 2011», στὴ Λέσχη
ἀξιωματικῶν Κοζάνης στὶς 13/11/11.

Χρυσούλας Καπαγιαννίδου-Κοτζατίσογλου,
μέλους Δ.Σ. τοῦ Γ.Φ.Τ.

Συνέχεια στὴ σελ. 16



Ἡ
ἁγία μας ἐκκλησία ἔχει
καθιερώσει καθ’ ὅλην τήν
διάρκεια τοῦ ἔτους ἑορτές

ἀφιερωμένες στό σεπτό πρόσωπο
τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἡ σύλληψίς
του, τό Γενέθλιον, ἡ σύναξις, οἱ
εὑρέσεις τῆς τιμίας του κεφαλῆς.
Ἀνάμεσα ὅμως σέ ὅλες τίς ἑορτές
πού εἶναι ἀφιερωμένες στόν Τίμιο
Πρόδρομο, ξεχωριστή θέση καί βα-
ρύτητα κατέχει ἡ ἑορτή τῆς ἀπο-
τομῆς τῆς Τιμίας του κεφαλῆς πού
σήμερα ἑορτάζουμε.  Καί ἐνῶ γιά
τίς ὑπόλοιπες ἑορτές ἡ Ἐκκλησία
χαίρεται καί πανηγυρίζει, ἀκόμα καί
γιά αὐτά τά μαρτύρια τῶν ἁγίων,
κατά τήν σημερινή ἑορτή διατηρεῖ
ἕνα πένθιμο χαρακτῆρα καί ἔχῃ ὁρίσῃ
μάλιστα καί αὐστηρή νηστεία, σάν
αὐτή τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς
πού εἶναι ἡ σταύρωσις τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν πενθεῖ
γιά τόν θάνατο τοῦ προφήτου.
Ἄλλωστε γιά τήν Ἐκκλησία ὁ θάνατος
ὁ σωματικός εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα
τῶν πιστῶν καί τῶν ἁγίων «εἰς τήν
ζωήν τήν αἰώνιον». Ἡ Ἐκκλησία
πενθεῖ καί νηστεύει γιά τόν λόγο
καί τήν αἰτία πού ὁδήγησαν τόν
τίμιο Πρόδρομο στόν θάνατο καί
ἡ αἰτία αὐτή εἶναι ἡ ἁμαρτία τῶν
ἀνθρώπων. 

Εἶναι γνωστά στούς περισσότε-
ρους τά γεγονότα ὅπως μᾶς τά πε-
ριγράφει τό ἱερό Εὐαγγέλιο, πού
ἐξελίχθηκαν καί ὁδήγησαν τόν Ἰωάννη
στή φυλακή. Ὁ δριμύς καί καυστικός
ἔλεγχός του γιά τήν διεφθαρμένη,
ἀνήθικη καί σκανδαλώδη συμπερι-
φορά τοῦ Ἠρώδη, ἀλλά καί ἡ κακία
τῆς παράνομης συζύγου του Ἠρω-

διάδος, ἦταν ἡ ἀφορμή ὁ Ἰωάννης
νά φυλακισθεῖ καί μέσα στή φυλακή
νά θανατωθεῖ δι’ ἀποκεφαλισμοῦ. 

Ὁ ἱερός ὑμνωδός, θέλοντας νά
ἐγκωμιάσει καί νά ἐξάρει τήν μεγάλη
καί ἁγία μορφή τοῦ Προδρόμου,
ψάλλει κατά τήν ἀκολουθία τοῦ πα-
νηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς�
«Πῶς νά σέ ὀνομάσουμε προφήτα
καί Πρόδρομε; Ἄγγελο, Ἀπόστολο
ἤ Μάρτυρα; Ἄγγελο, διότι ἔζησες
σάν ἄνθρωπος χωρίς σῶμα� Ἀπό-
στολο, διότι δίδαξες ὅλα τά ἔθνη
καί Μάρτυρα γιατί ἡ ἱερά σου
κεφαλή ἀπεκόπη γιά τήν ἀλήθεια
τοῦ Χριστοῦ».

Ὁ Ἰωάννης εἶναι ὁ τελευταῖος
Προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καί ὁ πρῶτος τῆς Καινῆς. Ὑπῆρξε
μεγάλος ἅγιος. Ἄγγελος ἀληθινός
ἐπίγειος, ὅσιος ἐρημίτης, ἔζησε στήν

ἔρημο τοῦ Ἰορδάνου αὐστηρή ἀσκη-
τική ζωή. Ὑπῆρξε Πρόδρομος καί
Βαπτιστής τοῦ Κυρίου. Αὐτός καί
Τόν προφήτευσε καί Τόν βάπτισε
στόν Ἰορδάνη ποταμό, εἶδε τό πα-
νάγιο Πνεῦμα «ἐν εἴδει περιστερᾶς
κατερχόμενο» καί ἄκουσε τήν φωνή
τοῦ Πατέρα νά βεβαιώνει τήν υἱότη-
τα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός μαρτύρησε
καί κατέδειξε στούς ἀνθρώπους τόν
Ὑιό τοῦ Θεοῦ καί Θεό μέ τόν θεό-
πνευστο λόγο του « Ἴδε ὁ ἀμνός
τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν
τοῦ κόσμου».

Αὐτός ὅμως ὑπῆρξε καί ὁ φλο-
γερός κήρυκας τῆς μετανοίας ἡ
«φωνή τοῦ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».
Ἔτσι ὀνόμασε ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό
του ὅταν ἀπεσταλμένοι τοῦ ἑβραϊκοῦ
συνεδρίου τόν ρώτησαν «Ποιός
εἶσαι; Πές μας γιά νά δώσουμε
ἀπάντηση σ’ αὐτούς πού μᾶς ἔστει-
λαν» καί ὁ Ἰωάννης τούς ἀπάντησε
«ἐγὼ εἶμαι ἡ φωνή τοῦ ἀνθρώπου
πού φωνάζει δυνατά μέσα στήν ἔρη-
μο, εἶμαι ἡ φωνή τοῦ λιονταριοῦ
πού βρυχᾶται μέσα στήν ἐρημιά
τοῦ κόσμου καί φωνάζει τήν βρον-
τερή λέξη, μετανοεῖτε..»

Ἡ φωνή τοῦ Προδρόμου ἰσχυρή
καί ἀσταμάτητη διαπερνοῦσε τήν
ἔρημο καί ἔφθανε σάν κεραυνός
μέσα στίς πόλεις καί τά χωριά, σεί-
οντας τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων
πού ζοῦσαν στό σκοτάδι τῆς ἀπι-
στίας, μέ σκοπό νά τίς ὁδηγήσει
στήν συντριβή καί τή μετάνοια καί
νά ἀνάψει μέσα τους τήν ἐλπίδα γιά
τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, πού θά
τούς ὁδηγοῦσε στήν σωτηρία καί
τή λύτρωση.
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Εἰς τήν ἀποτομήν τῆς τιμίας κεφαλῆς
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου1

1 Ὁμιλία ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἐορτῆς τῆς Ἀποτομῆς τῆς Ἱερᾶς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
στὸ Ἱ. Μητροπ. Κάθισμα τῆς Ν. Νικοπόλεως, στὶς 28.8.2011.

Ἀρχιμ. Χαρίτωνος  Τούμπα,
Πρωτοσυγκ. Ἱ. Μ. Ἐλασσῶνος



Ἀλλά μιά τέτοια ἀτρόμητη φωνή
πού δέν φοβότανε κανένα, ἔστω καί
μήπως δυσαρεστήσει, ἤ γίνει ἀνεπι-
θύμητος στό λαό τοῦ ὁποίου τά
ἐλαττώματα καυτηρίαζε, ἤ μήπως
ξεσηκώσει ἐναντίον του τήν ἀγανά-
κτηση τῶν ἰσχυρῶν, ἔπεσε σάν πέ-
λεκυς στόν Ἠρώδη καί ἤχησε στά
αὐτιά του τό «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν
τήν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου», ὁ
ὁποῖος τόν συνέλαβε, τόν φυλάκισε
καί τόν θανάτωσε μέ ἀποκεφαλισμό.
Ὅταν ὅμως κατά τό μαρτύριό του
τά φλογισμένα μάτια τοῦ Προφήτη
ἔσβηναν κάτω ἀπό τό σπαθί τῆς
ἐξουσίας τοῦ Ἠρώδη, τότε ἄνοιγαν
τά μάτια τῶν ἀνθρώπων γιά νά δοῦν
καί νά ἀντικρύσουν τό ἀληθινό φῶς
τῆς ζωῆς, τόν ἐρχόμενο Κύριο, πού
εἶχε ἀρχίσει κιόλας τήν βασιλεία
Του μέσα στόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας
καί τῆς πλάνης.

Σέ ὅλους μας πού τιμοῦμε μετ’
ἐγκωμίων τήν μνήμη τοῦ δικαίου
Προδρόμου, ἡ ἑορτή καί ἡ προσω-
πικότητα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ἔχει
νά μᾶς μεταφέρει ἕνα μήνυμα. Τό
μήνυμα τῆς σταθερότητας στίς ἀξίες
καί τίς ἀρχές τῆς χριστιανικῆς πίστεώς
μας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ἦταν ἀκλό-
νητος στίς ἀρχές του. Κατά τήν
ἄσκηση τοῦ κηρυκτικοῦ του ἔργου
ἦλθε ἀντιμέτωπος μέ τούς ἰσχυρούς
τῆς διεφθαρμένης πολιτικῆς ἀλλά
καί θρησκευτικῆς ἐξουσίας. Στή
σταθερότητα αὐτή τοῦ Βαπτιστοῦ
καί στίς ἀρχές του, ἀναφέρθηκε καί
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέγοντας στά
πλήθη� «Ἐσεῖς τί πήγατε στήν ἔρημο
γιά νά δεῖτε ὅταν κήρυττε ὁ Ἰωάννης;
Μήπως πήγατε νά δεῖτε κανένα
ἄνθρωπο ἄστατο, ὁ ὁποῖος μοιάζει
μέ τό καλάμι πού τό πηγαίνει δῶθε-
κεῖθε ὁ ἄνεμος; Ἀσφαλῶς ὄχι!»

Μέ αὐτά τά λόγια ὁ Χριστός
ἤθελε νά τονίσει τήν σταθερότητα
τοῦ Προδρόμου καί τήν συνέπεια
ἀνάμεσα στά λόγια καί τίς πράξεις.
Σταθερότητα πού τοῦ στοίχισε τήν
ζωή. Γιατί βλέπετε ἀγαπητοί μου

ὅτι στή ζωή μας φυσοῦν πολλοί
ἄνεμοι. Διάφορα ρεύματα ἔρχονται
καί παρέρχονται. Κατά καιρούς δη-
λαδή στή ζωή μας ἐπικρατοῦν πολλές
ἀπόψεις, ἀντιλήψεις, ἰδέες, ἰδεολογίες.
Πῶς ὅμως ἀντιμετωπίζουμε συνήθως
αὐτούς τούς ἀνέμους τῆς ζωῆς; Δυ-
στυχῶς σάν τά καλάμια! Χωρίς δη-
λαδή καμμία σταθερότητα. Λυγί-
ζουμε πότε πρός τή μία ἄποψη καί
πότε πρός τήν ἀντίθετη. Ὅταν λοιπόν
πιστεύουν οἱ πιό πολλοί, τότε πι-
στεύουμε καί ́ μεῖς. Ὅταν οἱ πολλοί
παρασύρονται στό κακό, τότε ἀκο-
λουθοῦμε καί ΄μεῖς. Ἡ ἔλειψη στα-
θερότητας συνιστᾶ βασικό μειονέ-
κτημα στή ζωή μας. Δυστυχῶς πρέπει
νά τό ὁμολογήσουμε καί αὐτό, μέ
ἐπίγνωση, μέ πνεῦμα μετανοίας καί
ἀπόφαση ἐπιστροφῆς στό νόμο καί
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅτι τίς πε-
ρισσότερες φορές ἡ σταθερότητα
τῆς πίστεώς μας ἔγκειται στό ἀπό
ποιά μεριά φυσάει ὁ ἄνεμος, γιά νά
ρυθμίσουμε καί ἐξασφαλίσουμε ἀνά-
λογα ἰδιοτελῆ συμφέροντα καί ἐπι-
διώξεις. Ἐνεργοῦμε καί συμπεριφε-
ρόμαστε κατά τρόπον ὥστε νά μή
ταράξουμε τήν ἡσυχία τῆς ἀναπαυ-
τικῆς μας καρέκλας, νά ἔχουμε τό
κεφάλι μας ἥσυχο, νά μή χαλάμε,
ὅπως λέει ὁ λαός, «τήν ζαχαρένια
μας». Ἔτσι συνεχῶς μετακινούμαστε.
Δέν ἔχουμε σταθερότητα, συνθη-
κολογοῦμε μέ ὅλους, κολακεύουμε
τούς πάντες. Καί φθάνουμε στό ση-
μεῖο νά ζοῦμε καί νά πολιτευόμαστε
σέ ἕνα «χριστιανικό» περιβάλλον
χλιαρό, ἄβουλο, ἄνευρο. Σέ ἕνα χρι-
στιανικό περιβάλλον ὅπου μέ πολύ
μεγάλη εὐκολία καί μηδενική ἀντί-
σταση οἰκογένειες διαλύονται, οἱ
νέοι ἀποπροσανατολίζονται, οἱ αἱρέ-
σεις καλπάζουν, οἱ κατέχοντες ἐξουσία
ἀποθρασύνονται, γενικά ἡ ἁμαρτία
βασιλεύει.

Καί ὅλα αὐτά γιατί δέν ὑπάρχουν
Προδρομικές φωνές. Ἤ μᾶλλον καλ-
λίτερα νά χρησιμοποιήσω τό τοῦ
μακαριστοῦ Κοζάνης κυροῦ Διονυ-

σίου� «Τώρα κι΄ ἄν φωνάζουν οἱ προφήτες
(ἐννοώντας τούς ποιμένες καί ἐργάτες
τῆς Ἐκκλησίας), δέν ἐνοχλεῖται καί δέν
πειράζεται κανένας. Ἕνα ἀπό τά δυό, ἤ ἡ
φωνή τῶν προφητῶν εἶναι ἀδύνατη ἤ ἡ
καρδιά τῶν ἀνθρώπων ἔγινε πέτρα». 

Ὁ ἀληθινός χριστιανός, πού ἐξυ-
πακούεται ὅτι ἔχει δεχθεῖ τόν Χριστό
ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή του, τήν
Ἐκκλησία ὡς κιβωτό τῆς χάριτος
καί θησαυροφυλάκιο τῆς ἀλήθειας,
πιστεύει στίς αἰώνιες τῆς πίστεως
τοῦ Χριστοῦ, μένει πιστός καί ἀμε-
τακίνητος προκειμένου νά ἐφαρμόσει
καί ὑπερασπιστεῖ τίς ἀρχές αὐτές
«ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων».

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος δέν εἶναι
μόνο τό βροντῶδες στόμα τῆς ἐποχῆς
του καί τό ὑπόδειγμα μιᾶς φλογι-
σμένης καρδιᾶς. Εἶναι τό πρότυπο
κάθε ἐποχῆς πού κρίνει τήν φλόγα
καί τήν σταθερότητα κάθε χριστια-
νοῦ. Ἡ φωνή του ἐξακολουθεῖ καί
σήμερα διαρκῶς νά ἀντηχεῖ καί νά
διαπερνᾶ στά αὐτιά τῶν ἀνθρώπων
πού ἐγκατέλειψαν τόν νόμο τοῦ
Θεοῦ καί πορεύονται κατά τό θέλημα
τῆς καρδιᾶς των. Ἡ φωνή τοῦ Προ-
δρόμου, πού ἡ Ἠρωδιάδα νόμισε
ὅτι ἔπαυσε νά ὑπάρχει ὅταν ἡ κεφαλή
χωριζόταν ἀπό τό σῶμα, ἐξακολουθεῖ
νά ἀντηχεῖ μέσα ἀπό τόν ἀθάνατο
λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά καλεῖ σέ με-
τάνοια. Ἐξακολουθεῖ νά ἀντηχεῖ
μέσα ἀπό τό κήρυγμα τῶν ποιμένων
τῆς Ἐκκλησίας, τῶν σύγχρονων προ-
φητῶν. 

Ἄς παρακαλέσουμε τόν ἅγιο Θεό,
ἱκεσίαις τοῦ Τιμίου Προδρόμου,
νά παραμένουμε σταθεροί καί ἀμε-
τακίνητοι στίς ἀρχές καί πεποιθήσεις
μας, νά μᾶς δίδει τήν δύναμη νά
ἐνισχύουμε τήν ἀντίστασή μας στούς
διαφόρους ἀνέμους τῆς ζωῆς, νά
θεμελιώνουμε σέ γερά θεμέλια τήν
ζωή καί τήν ὕπαρξή μας καί νά μᾶς
χαρίζει Προδρομικές ἀδείλιαστες
φωνές μπροστά στά κύματα τῆς
ἀπιστίας καί τοῦ κακοῦ. 
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Ἀ
νήμερα τῆς Μεταμορφώ-
σεως, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ εὐλογεῖ τούς καρπούς

τοῦ θέρους, τά γεννήματα τῆς
ἀμπέλου καί τούς λοιπούς.

«Εὐλόγησον Κύριε τόν καρπόν
τοῦτον τῆς ἀμπέλου τόν νέον, ὅν
διά τοῦ ἀέρος εὐκρασίας
καί τῶν σταγόνων τῆς
βροχῆς καί τῆς τῶν καιρῶν
γαλήνης εἰς ταύτην τήν
ὡριμοτάτην στάσιν ἐλθεῖν
εὐδοκήσας, ἵνα ἡ ἐν ἡμῖν
τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννή-
ματος τῆς ἀμπέλου μετα-
λαμβάνουσιν, εἰς εὐφρο-
σύνην, καί τοῖς προσενέγ-
κασι δῶρον, εἰς ἐξιλασμόν
ἁμαρτιῶν, διά τοῦ ἱεροῦ
καί ἁγίου Σώματος καί
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ σου,
μεθ’ οὗ εὐλογητός εἶ, σύν τῷ Πα-
ναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῷ
σου Πνεύματι, νῦν καί ἀεί, καί
εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν».

 Ἡ εὐλογία τῶν σταφυλιῶν
κατά τή Μεταμόρφωση κατα-
νοεῖται  καί μέσα ἀπό τίς θεολο-
γικές, ἀνθρωπολογικές καί κο-
σμολογικές διαστάσεις τῆς ἑορτῆς
αὐτῆς.  Ὁ Κύριος «ἡμέρας ἕξ» ἤ
«ὡσεί ἡμέρας ὀκτώ», μετά τήν
πρόρρηση τοῦ Πάθους Του, «εἰς
ὄρος ὑψηλόν… μετεμορφώθη
ἔμπροσθεν αὐτῶν (Πέτρου,
Ἰακώβου καί  Ἰωάννου), καί ἔλαμ-
ψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος, τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
λευκά ὡς τό φῶς».

Αὐτός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ
κόσμου, ἀλλά καί ὁ κυρίαρχος
τῶν ἐσχάτων. Αὐτός εἶναι ἡ ἄμπε-
λος «ἐν οὐρανοῖς μέν ἔχουσα τήν
ρίζαν, ἐπί γῆς δέ τά κλήματα·
ἄμπελος κλαδευομένη τό σῶμα,
ἀλλ᾽  οὐ τήν ρίζαν· ἄμπελος μετά
τρίτην ἡμέραν τοῦ κλαδευθῆναι
βλαστάνουσα τόν βότρυν τῆς ἀνα-
στάσεως».

Εἶναι φυσικό, λοιπόν, μέ τή
Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου νά
φωτίζεται καί νά δοξάζεται ὁλό-
κληρος ὁ κόσμος. Ἡ κτίση φαι-
δρύνεται καί ἀποκτᾶ τή λαμπρό-
τητα ποὺ εἶχε κατά τό χρόνο τῆς
δημιουργίας.

Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο καί
ἡ κτίση, ἀνταποκρινόμενη δοξο-
λογικά σ᾽  αὐτή τή δωρεά καί
τήν ἐλπίδα, ἀναφέρεται πρός τό
Δημιουργό της καί τόν εὐχαριστεῖ,
ἀλλά καί ἡ  Ἐκκλησία στήν πιό
κατάλληλη ἑορτή, τῆς Δημιουργίας
καί τῶν Ἐσχάτων τῆς ἀνανέωσης
καί τῆς ἐλπίδας, συνηθίζει νά
εὐλογεῖ τόν κόσμο καί τίς ἀπαρχές
του, ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι ὅτι ἡ
ἀνανέωση ἀρχίζει ἀπό τό Θεό,

περνᾶ μέσα ἀπό τή φύση καί
καταλήγει στή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου.

Ἡ εὐλογία τῶν σταφυλιῶν,
τῶν ἀντιπροσωπευτικῶν αὐτῶν
ἀπαρχῶν τοῦ κόσμου, εἶναι μία
λειτουργική πράξη ποὺ τονίζει

ἰδιαίτερα τή δοξολογική
καί εὐχαριστιακή προσφο-
ρά τῆς ὕλης καί τῶν
καρπῶν τῆς γῆς στό Δη-
μιουργό Θεό καί κτίστη
τῶν ἁπάντων. Πολύ πε-
ρισσότερο μάλιστα, ὅταν
ὁ καρπός αὐτός τῆς ἀμπέ-
λου μᾶς δίδει τό κρασί,
ποὺ ὁ Χριστός εὐλόγησε
στήν Κανά, γιά νά τονίσει
τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρ-
φωση τοῦ κόσμου, ἀλλά
καί μᾶς τό παρέδωσε στό

Μυστικό Δεῖπνο, ὡς τό στοιχεῖο
ἐκεῖνο, ποὺ μαζί μέ τό ψωμί, τήν
ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας
ἀφθαρτοποιοῦνται χαρισματικά,
μεταποιούμενα σέ Κυριακό «σῶμα
καί αἷμα», θεία Εὐχαριστία.

Ἐκτός τούτων, ἡ εὐλογία τῶν
σταφυλιῶν τονίζει καί τήν ἀνάγκη
συνεχοῦς πνευματικῆς καρποφο-
ρίας καί μεταμορφωτικῆς πορείας
τοῦ ἀνθρώπου, καθόσον «οἱ τῷ
ὕψει τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες,
καί τῆς ἐνθέου δόξης ἀξιωθήσον-
ται».
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Π. Σκαλτσή

Εὐλογώντας τούς καρπούς τῆς γῆς

Ἔστειλε κάποτε ὁ Ἐπιφάνιος, ὁ ἐπίσκοπος Κύπρου,
μήνυμα στὸν ἀββᾶ Ἰλαρίωνα καὶ τὸν παρακαλοῦσε:
«Ἔλα νὰ δοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, πρὶν ἀποχωρήσουμε

ἀπὸ τὸ σῶμα». Πράγματι πῆγε ὁ ἀββᾶς καὶ χάρηκαν ποὺ βρέ-
θηκαν. Τὴν ὥρα ποὺ ἔτρωγαν, ἔφεραν στὸ τραπέζι πτηνό. Τὸ
πῆρε ὁ Ἐπίσκοπος καὶ τὸ πρόσφερε στὸν ἀββᾶ Ἰλαρίωνα. Τοῦ
λέει τότε ὁ Γέροντας: «Συγχώρεσέ με, ἀπὸ τότε ποὺ πῆρα τὸ
σχῆμα δὲν ἔφαγα σφαχτό». Ὁ Ἐπίσκοπος ἀποκρίνεται: «Ἐγὼ
ἀπὸ τότε ποὺ πῆρα τὸ σχῆμα, δὲν ἄφησα κανέναν νὰ κοιμηθεῖ
ἔχοντας κάτι ἐναντίον μου, οὔτε ἐγὼ κοιμήθηκα ἔχοντας κάτι
ἐναντίον κάποιου ἄλλου». Τοῦ λέει τότε ὁ Γέροντας: «Συγχώρα
μέ, ὁ δικός σου τρόπος ζωῆς εἶναι ἀνώτερος ἀπ’ τὸ δικό μου».

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙ ΚΟ



Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι χαρι-
σματικὸ σῶμα κοινω-
νίας προσώπων, εἶναι

δηλαδὴ προσωπικὴ ζωή. Μι-
κρόκοσμος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
ἡ ἐνορία. Ἡ σωτηρία μας κυο-
φορεῖται “ἐν ὁρίοις”, μέσα σὲ
ὅρια δηλαδή. «Ἡ Ἐκκλησία
μόνο ὡς σχέση ὁρίων ὑφίσταται.
Χριστιανὸς σημαίνει ἀνήκω σὲ
κοινότητα, καὶ γι’ αὐτὸ δὲν
εἶμαι μόνος» (Ἀλεξ. Κατσιάρας,
Μ. Βαμβουνάκη, Ὅταν ὁ Θεὸς
πεθαίνει, ἔκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα
2008, σ.171). Ἡ κοινὴ ζωὴ
πραγματοποιεῖται μέσα στὴν
ἐνορία, μέσα σὲ ὅρια γεωγρα-
φικὰ καὶ χρονικά. Μέσα στὴν
ἐνορία ὅλοι ἀνεξαιρέτως θεω-
ροῦνται ἰσότιμα πρόσωπα. Ὁ
ἕνας διακονεῖ τὸν ἄλλο μὲ φιλία
καὶ ἀγάπη, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ
κάθε φόβο καὶ κάθε ἰδιοτέ-
λεια.

Ἔχουν περάσει περίπου
2000 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ
ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς κατέγραφε τὴ ζωὴ μέσα
στὴν πρώτη κοινότητα, τὰ Ἱερο-
σόλυμα (Πρξ 2,42-47). Ἐπρό-
κειτο μᾶλλον γιὰ κοινοκτημο-
σύνη κατανάλωσης κι ὄχι πα-
ραγωγῆς, ποὺ τελικὰ δὲν ἐπι-
βίωσε. Ὀφείλουμε λοιπὸν ν
’ἀναγνωρίσουμε ὅτι ποτὲ στὴν
Ἐκκλησία δὲν ὑπῆρχε εἰδυλ-
λιακὴ κατάσταση. Κάτι τέτοιο
θὰ σήμαινε νερόβραστη καὶ
ἀνιστορικὴ Ἐκκλησία. Παντοῦ
σε κάθε ἐποχὴ ὑπῆρχαν προ-
βλήματα στὸ ἐσωτερικό των
κοινοτήτων. Ποτὲ μιὰ κοινότητα
δὲ λειτούργησε ὡς ὄντως κοι-
νότητα. Κι οὔτε νομίζω πὼς
θὰ λειτουργήσει ποτέ.

Ὅσο ἀπαισιόδοξο κι ἂν

ἀκούγεται αὐτό, εἶναι ἄκρως
φυσιολογικό. Στὴν Ἐκκλησία
δὲν ὑπάρχει οὔτε ἰδανικότητα,
οὔτε ἐξαχρείωση, οὔτε στατι-
κότητα. Ἡ ἑνότητα τοῦ σώμα-
τος δὲν εἶναι τετελεσμένη, ἀλλὰ
εἶναι κάτι ποὺ διαρκῶς γίνεται
καὶ ξεγίνεται. Αὐτὸ φανερώνει
ὅτι ἡ Ἐκκλησία «δὲν εἶναι μιὰ
ἀπαρτισμένη οὐσία, ἀλλὰ ἕνα
γεγονὸς σὲ ἐξέλιξη» (Θ. Πα-

παθανασίου, Ἡ Ἐκκλησία γί-
νεται ὅταν ἀνοίγεται, ἔκδ. ἐν
πλῷ, Ἀθήνα 2008, σ. 78). Κι
εὐτυχῶς ποὺ εἶναι ἔτσι, γιατί
διαφορετικὰ θὰ θύμιζε ὁλο-
κληρωτικὰ καθεστῶτα ὅπου
ὅλα θεωροῦνται τέλεια, τετε-
λεσμένα, κι αὐτὸ θὰ μᾶς
ὠθοῦσε σὲ ἀδράνεια καὶ ἐφη-
συχασμό. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία
δὲν εἶναι ἡ Βασιλεία, δὲν εἶναι
τὸ τέρμα. Ἀλλὰ μᾶς δείχνει,
μέσα ἀπὸ τὴ Θεία Εὐχαριστία,
πῶς θὰ εἶναι ἡ Βασιλεία.

Θέλουμε δὲ θέλουμε ἡ
Ἐκκλησία ἔχει κέλυφος καὶ πε-
ριεχόμενο. «Ἀπὸ τὰ πρῶτα χρό-
νια του χριστιανισμοῦ… ἄρχισε
νὰ ὀργανώνει ἐξωτερικὰ καὶ
τὴ θεσμικὴ ἢ διοικητική της
πλευρά, πάντοτε σὲ σχέση μὲ
τὴν ἐσωτερική της πνευματι-
κότητα καὶ μὲ τὰ κάθε λογὴς
ἐξωτερικὰ σχήματα τῆς κο-
σμικῆς καὶ πολιτικῆς πραγμα-
τικότητας» (Ν.Ματσούκα,
Οἰκουμενικὴ θεολογία, ἐκδ.
Πουρναρᾶ, Θεσ/νίκη 2005,
σσ.422-423). Πρόβλημα ἀρχίζει
νὰ ὑπάρχει ὅταν τὸ ἐκκλησια-

στικὸ σῶμα δὲ ζεῖ τὸ γεγονὸς
τῆς σωτηρίας. «Ὅταν ἡ Ἐκκλη-
σία ταυτίζεται μ’ἕνα μόνο μέρος
τοῦ κόσμου, ὅταν θέλει νὰ ἐξυ-
πηρετήσει κάποιο αὐτονομη-
μένο κομμάτι ἢ θραῦσμα τοῦ
διασπασμένου κόσμου» (Ν.Μα-
τσούκα, Κόσμος, ἄνθρωπος,
κοινωνία κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιμο
τὸν ὁμολογητή, ἐκδ. Γρηγόρη,
Ἀθήνα 1980, σσ.228-229). Τότε
ξεχνάει τὸ σωτηριῶδες ἁγια-
στικό της ἔργο «καὶ ἀντιμετω-
πίζει τὸν κόσμο κοινωνικοπο-
λιτικά, μετατρέποντας τὰ κοι-
νωνικὰ προβλήματα ἀπὸ θέ-
ματα προσωπικὰ σὲ θέματα
ἀποσπασματικῆς πολιτικῆς»
(Ἀλεξ. Κατσιάρας, Μ. Βαμβου-
νάκη, ο.π., σ.327). Σὲ περί-
πτωση ποὺ συμβαίνει αὐτὸ ἡ
Ἐκκλησία ἀντὶ νὰ μεταμορφώ-
σει τὸν κόσμο «καταλήγει νὰ
κάνει τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου
δική της ἱστορία. Ἀσυναίσθητα
διολισθαίνει ἔτσι στὴ θλιβερὴ
κατάσταση νὰ ὑπηρετεῖ ὄχι τὸ
σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σμου, ἀλλὰ ὑποθέσεις τοῦ κό-
σμου τούτου» (Θεολογία, Τόμος
81, Τεῦχος 2, σσ.63-64). 

Ἂν τώρα θέλουμε νὰ δοῦμε
τὴν πραγματικότητα τῆς σύγ-
χρονης ἐνορίας, θὰ πρέπει
μᾶλλον νὰ παραδεχτοῦμε πὼς
ἡ Ἐκκλησία πολλὲς φορὲς ξε-
χνάει τὴν ἐσχατολογική της
ταυτότητα, ξεχνάει ὅτι τὰ ὅριά
της δὲν ἐξαντλοῦνται στὴν ἱστο-
ρική της δραστηριότητα. Ἡ
ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα σή-
μερα δὲ μοιάζει νὰ συνιστᾶ
εὐχαριστιακὴ σύναξη ποὺ δο-
ξάζει καὶ ὑμνεῖ τὸ Θεὸ πρόσω-
πο πρὸς πρόσωπο. Δίνει τὴν
ἐντύπωση ἑνὸς κέντρου ἐξυ-
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Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΝΟΡΙΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ1

Ἀρχιμ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα, 

Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

Ἱ.Μ. Σερβίων & Κοζάνης

1 Περίληψη τῆς εἰσήγησης στὸ Σύνδεσμο Νέων τῆς Ἱ.Μ. Δημητριάδος & Ἁλμυροῦ στὶς 18/08/2011.



πηρέτησης θρησκευτικῶν
ἀναγκῶν, ὅπου οὔτε ὁ πρε-
σβύτερος γνωρίζει τοὺς πιστούς,
οὔτε οἱ πιστοὶ γνωρίζονται με-
ταξύ τους, κι οὔτε φαίνεται
πὼς θέλουν ποτὲ νὰ γνωρι-
στοῦν. Συγκεντρώνονται στὸ
ναὸ γιὰ τὴ Θεία Εὐχαριστία,
ποὺ ἀποτελεῖ κοινὴ προσευχή,
χωρὶς ὅμως νὰ προσεύχονται
ἀπὸ κοινοῦ. Ὁ καθένας ἰδιω-
τεύει μέσα στὴ Θεία Εὐχαρι-
στία, προσευχόμενος γιὰ τὸ
δικό του πρόβλημα, τὸ ὁποῖο
θεωρεῖ σημαντικότερο καὶ
σπουδαιότερο ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ
διπλανοῦ του. Ἔτσι ἡ Θεία
Εὐχαριστία ἀπὸ εὐκαιρία σύν-
δεσης καὶ ἕνωσης μεταξύ μας
καὶ μὲ τὸ Θεό, καταντᾶ ἀπο-
σύνδεση. Γιατί ἀπὸ τὸ Θεὸ κα-
ταλήγουμε νὰ ζητοῦμε μόνο
φτηνὲς ἐκδουλεύσεις, ποὺ
σκοπὸ ἔχουν τὴν ἀνακούφιση
τοῦ πόνου στὴ ζωή μας. Ἀμφι-
βάλλω ἂν κανεὶς ἀπὸ τοὺς
ἐκκλησιαζομένους σὲ κάθε Θεία
Εὐχαριστία ἔχει ὡς αἴτημα
προσευχῆς τὴ συμμετοχή του
μὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς στὸ
πανηγύρι τοῦ γάμου τοῦ
ἐσφαγμένου ἀρνίου.

Ἐπιπροσθέτως κάτι ἀνάλογο
ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα
μυστήρια, γεγονὸς ποὺ ὀφεί-
λεται στὴν ἀποκοπή τους ἀπὸ
τὴ Θεία Εὐχαριστία. Στὸ ὅτι
δηλαδὴ ἀπὸ “μυστήρια τῆς σύ-
ναξης” κατάντησαν ἀτομικὲς
ὑποθέσεις. Αὐτὸ ποὺ προέχει
εἶναι νὰ ἐξυπηρετηθεῖ ἡ τρέ-
χουσα ἀνάγκη. Νὰ διαβαστεῖ
ἡ λεχώνα καὶ τὸ νεογέννητο,
νὰ βαπτισθεῖ τὸ παιδί, νὰ ἐκδο-
θοῦν τὰ ἀπαραίτητα χαρτιὰ
γιὰ τὸ γάμο, νὰ γίνει ἡ κηδεία
ἢ τὸ μνημόσυνο τοῦ ἀγαπημέ-
νου νεκροῦ, νὰ κανονισθεῖ τὸ
εὐχέλαιο ἢ ὁ ἁγιασμὸς σπιτιῶν
καὶ αὐτοκινήτων, νὰ διαβαστεῖ
μιὰ εὐχὴ γιὰ βασκανία ἢ ὑγεία. 

Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὑπάρ-
χει ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἀπροθυ-
μία τῶν ἀνθρώπων νὰ πλησιά-

σουν τὴν ἐνορία τους καὶ νὰ
δεθοῦν μ’αὐτή, κι ἀπὸ τὸ ἄλλο
–σὲ περίπτωση ποὺ συνέβαινε
αὐτὸ-  ἀνικανότητα τῶν κλη-
ρικῶν νὰ χειριστοῦμε κάτι τέ-
τοιο. Μπορεῖ συνήθως νὰ ἐμφα-
νιζόμαστε ὡς αὐθεντίες, ἀλλὰ
στὴν πραγματικότητα εἴμαστε
ἕνα τίποτα, ἀνήμποροι νὰ συ-
ναντηθοῦμε μὲ τοὺς ἀνθρώπους.
Κι ἂν τύχει καὶ συναντηθοῦμε
μᾶλλον ζημιὰ κάνουμε παρὰ
καλό. Ἔτσι ἡ ὑπόσχεση πα-
τρότητας ποὺ ἔχουμε δώσει
μένει ἀνεκπλήρωτη κι ἡ ἐνορία
μετατρέπεται σὲ γραφειοκρα-
τικὸ μηχανισμό, ὅπου ἡ χαρ-
τούρα καὶ οἱ κανονισμοὶ κατα-
πνίγουν τὴ σχέση.

Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση ἀνυ-
παρξίας σχέσης φαίνεται ἀκόμη
πιὸ καθαρὰ ἴσως στὸ μυστήριο
τῆς ἐξομολόγησης, ποὺ εἶναι
κατεξοχὴν μυστήριο ἐπανασύν-
δεσης ἐκείνου ποὺ ἔχει ἀπο-
κοπεῖ ἀπὸ τὴν πορευομένη πρὸς
τὰ ἔσχατα ἐκκλησιαστικὴ κοι-
νότητα. Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐξο-
μολογοῦνται στὸν παπὰ τῆς
ἐνορίας τους, ἀλλὰ ἀναζητοῦν
κάποιο ξακουστὸ ἐξομολόγο-
πνευματικό, συνήθως χιλιόμετρα
μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐνορία τους,
στὸν ὁποῖο δὲν καταθέτουν τὴν
ἁμαρτία τους, τὴ διάσπαση τῆς
σχέσης δηλαδή, τὴν “παρὰ τὴν
φύσιν” ζωή τους, ἀλλὰ ἀνοίγουν
τὰ ἐσώψυχά τους καὶ διευθε-
τοῦν ἀτομικὰ ἐνοχὲς καὶ προ-
βλήματα. Ὁπότε τὸ μυστήριο
καταντᾶ ψυχανάλυση κι ὁ πνευ-
ματικὸς “γκουροὺ” ἢ “δὸν
ζουὰν” τῆς πίστης. Ὅμως τὴ
συγχώρηση (τὸ λέει ἄλλωστε
κι ἡ λέξη: χωράω μαζὶ μὲ τοὺς
ἄλλους)  δὲν τὴ δίνει ὁ πνευ-
ματικός, ὅσο ἁγιασμένος κι ἂν
εἶναι, ἀλλὰ ἡ κοινότητα, ἡ
Ἐκκλησία. Κανεὶς δὲν προ-
ηγεῖται τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κοι-
νότητα  πιστοποιεῖ τὰ μέλη
της καὶ κανεὶς ἄλλος. Ἐκεῖ ὁ
καθένας καταθέτει τὸν ἑαυτό
του, τὴ ζωή του.

Ἄς ἔρθουμε τώρα στὴ ση-
μερινὴ κατάσταση τῆς σύγχρο-
νης κοινωνικοοικονομικῆς κρί-
σης. Ὅλοι περιμέναμε ὅτι θὰ
ἦταν μιὰ εὐκαιρία ἀφύπνισης,
μιὰ εὐκαιρία νὰ βγοῦμε ἀπὸ
τὸν ἑαυτό μας καὶ νὰ δοῦμε
τὸν ἄλλο ὡς ἀδελφό. Μιὰ
εὐκαιρία αὐτοκριτικῆς, ἐπανα-
προσδιορισμοῦ, συγκρότησης
ταυτότητας. Ὅλοι περιμέναμε

ὅτι μ’ αὐτὴ τὴν κρίση θὰ συ-
νειδητοποιούσαμε πολὺ καλὰ
γιατί μᾶς συμβαίνουν ὅσα μᾶς
συμβαίνουν καὶ θὰ συναισθα-
νόμασταν  τὶς εὐθύνες μας.
Ὅμως δὲ φαίνεται νὰ ἔχει συμ-
βεῖ κάτι τέτοιο. Ὁ τρόπος μὲ
τὸν ὁποῖο συνεχίζουμε νὰ ζοῦμε
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ποὺ θέ-
λουμε νὰ λεγόμαστε “ἐκκλη-
σιαστικοὶ ἄνθρωποι”, ἀκυρώνει
τὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν
Ἐκκλησία εἴμαστε διάκονοι κι
ὄχι πρίγκηπες.

Εἶναι, νομίζω, καιρὸς γιὰ
μιὰ ἐπανακατήχηση ὅλων μας
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Ἡ μοναδικὴ λοιπὸν πρόταση, ἡ

μοναδικὴ ἀντίσταση ποὺ ἔχει νὰ

κάνει ἡ ὀρθοδοξία στὴ σύγχρονη

κοινωνικοοικονομικὴ κρίση, εἶναι ἡ

Θεία Εὐχαριστία. Ἀπ’ αὐτὴ πηγάζει

ἡ ἔγνοια ὥστε νὰ μὴν ξεθωριάσει

τὸ ὅραμα τῆς Βασιλείας. Γιατί «ἡ

Ἐκκλησία στὴ Θεία Εὐχαριστία ζεῖ

ἐν Χριστῷ στὸ παρὸν προκαταβο-

λικά τὸ μέλλον τῆς μεταμορφω-

μένης δημιουργίας».



ὅσον ἀφορᾶ τὴ Θεία Λει-
τουργία. Ἔχουμε ἀπολέσει
τὸν εὐχαριστιακὸ τρόπο ζωῆς.
Κι αὐτὸ ἔχει ἀντίκτυπο στοὺς
γύρω μας, στὴν κτίση ὁλάκε-
ρη. Διότι ἡ ἀγάπη, ἡ διακονία,
ἡ συναντίληψη, τὰ ἔργα θυ-
σίας πηγάζουν ἀπὸ τὴ Θεία
Εὐχαριστία. Φυσικὰ ὑπάρ-
χουν ἔργα διακονίας τοῦ
ἀνθρώπου κι ἐκτὸς Ἐκκλη-
σίας, καὶ μάλιστα καλύτερα
ὀργανωμένα. Ὅ,τι ὅμως εἶναι
ὀργανωμένο εἶναι τελικὰ ἀφι-
λάνθρωπο, γιατί στηρίζεται
στὸ νόμο. Ἐνῶ ἡ διακονία
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ Θεία
Λειτουργία στηρίζεται στὴν
ἐλευθερία καὶ στὴν ἀγάπη.
Ἡ μοναδικὴ λοιπὸν πρόταση,
ἡ μοναδικὴ ἀντίσταση ποὺ
ἔχει νὰ κάνει ἡ ὀρθοδοξία
στὴ σύγχρονη κοινωνικοοι-
κονομικὴ κρίση, εἶναι ἡ Θεία
Εὐχαριστία. Ἀπ’ αὐτὴ πηγά-
ζει ἡ ἔγνοια ὥστε νὰ μὴν ξε-
θωριάσει τὸ ὅραμα τῆς Βα-
σιλείας. Γιατί «ἡ Ἐκκλησία
στὴ Θεία Εὐχαριστία ζεῖ ἐν
Χριστῷ στὸ παρὸν προκα-
ταβολικά τὸ μέλλον τῆς με-
ταμορφωμένης δημιουργίας»
(Ἀλεξ. Κατσιάρα, Μ.Βαμβου-
νάκη, ὅ.π., σ. 98). 

Μὲ τὴ Θεία Εὐχαριστία,
τὴν κοινωνία τοῦ σώματος
καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ,
ὅλοι γινόμαστε ἕνα, παρόλη
τὴ διαφορετικότητά μας. Αὐτὴ
ἡ ἕνωσή μας μὲ τὸ Θεὸ καὶ
τοὺς ἀδελφούς, ποὺ πραγ-
ματώνεται μέσα στὴ Θεία
Λειτουργία, πρέπει νὰ μετα-
φέρεται καὶ στὸν κόσμο. Γί-
νεται λόγος δηλαδὴ γιὰ λει-
τουργία μετὰ τὴ λειτουργία,
ὅπου ἔργο μας εἶναι ἡ πρό-
σκληση τοῦ κόσμου σὲ σχέση.
Ἄλλωστε ὅσο κάνουμε σχέση
μὲ τὸ Χριστὸ τόσο ἀνοιγό-
μαστε καὶ στοὺς συνανθρώ-
πους μας. Χάρη στὴ σχέση
μὲ τὸ Χριστὸ συναντᾶμε τὸ
συνάνθρωπό μας “στὸ ἐπί-

πεδό του”, ὥστε νὰ μποροῦμε
νὰ λέμε «τοῖς πᾶσι γέγονα
πάντα» (Α΄ Κορ. 9,22).

Τὸ ζήτημα βέβαια εἶναι
κατὰ πόσο ὅλοι μας σήμερα,
κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, κατα-
νοοῦμε καὶ βιώνουμε τὴ Θεία
Εὐχαριστία ὡς σχέση. Ἡ
ἀπάντηση εἶναι μᾶλλον ἀπο-
γοητευτική. Εἶναι λοιπὸν
καιρὸς νὰ ἐπαναπροσδιορί-
σουμε τὴ λειτουργική μας
ταυτότητα καὶ τὴν εὐχαρι-
στιακή μας συνείδηση. Στὴ
Θεία Εὐχαριστία  ἐνσωμα-
τωνόμαστε στὸ Χριστό, βιώ-
νουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν
ἐλευθερία, καὶ μποροῦμε ἔτσι
νὰ παλεύουμε τὴ φιλαυτία
μας. Στὴ Θεία Εὐχαριστία
τὸ πνευματικὸ τραπέζι εἶναι
κοινὸ γιὰ ὅλους. Αὐτὸ μᾶς
παραπέμπει στὸ νὰ εἶναι
κοινὸ καὶ τὸ ὑλικὸ τραπέζι.
Ἐφόσον μοιραζόμαστε τὸ
Χριστό, τὴν κοινή μας Σχέση,
πῶς μποροῦμε νὰ μὴ μοιρα-
ζόμαστε τὰ ὑλικὰ ἀγαθά;
«Στὴ χριστιανικὴ κοινωνία
εἶναι ἀδιανόητα τὸ ἐμὸν καὶ
τὸ σόν. Κι ἀφοῦ ἔτσι κι
ἀλλιῶς καταργοῦνται ἐσχα-
τολογικά, στὶς χριστιανικὲς
κοινωνίες πρέπει νὰ ἀμβλύ-
νονται ὁλοένα καὶ περισσό-
τερο ὡς τὸ ἔσχατο σημεῖο»
(Ν.Ματσούκα, Παλαιᾶς καὶ
Καινῆς Διαθήκης σημεῖα, νοή-
ματα, ἀποτυπώματα, ἐκδ.
Πουρναρᾶς, Θεσ/νίκη 2002,
σ.443). Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται
μόνο μὲ τὴ συμμετοχή μας
στὴ Θεία Εὐχαριστία, ἡ ὁποία
«μὲ τὴν ἐσχατολογική της
προοπτική μᾶς θεραπεύει
ἀπὸ τὴ φιλαυτία, …, συντρίβει
τὴ ραχοκοκαλιὰ τῆς ἀτομο-
κρατίας καὶ μᾶς μαθαίνει νὰ
ὑπάρχουμε σὲ σύναξη μὲ τοὺς
ἄλλους καὶ μὲ ὅλα τὰ ὄντα
τῆς δημιουργίας» (Μητρ.
Περγάμου Ἰω. Ζηζιούλα,
Εὐχαριστία καὶ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ).
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P
ολλά παραδείγματα ὑ -
πάρ χουν ἀνθρώπων, πού
ἐκινήθηκαν ἀπό ἁπλή πε-

ριέργεια, νά μποῦν στήν
Ἐκκλησία καί νά ἀκούσουν τό
θεῖο κήρυγμα καὶ ποὺ
αὐτό ἦταν ἀρκετό γιά νά ζω-
γρηθοῦν ἀπό τό θεῖο λόγο.
Αὐτό συνέβη καί μέ τήν ὁσία
Πελαγία, τῆς ὁποίας ἡ Ἐκκλη-
σία σήμερα (8 Ὀκτωβρίου)
ἑορτάζει τή μνήμη.
Ἡ ἑταίρα, ποὺ  τήν μία ἡμέρα
πέρασε ἔξω ἀπό τό ναό ἔφιππη
μέ τή συνοδεία της, ἀγέρωχη
καί ὑπερήφανη γιά τήν ὀμορ-
φιά της, γιά τούς φίλους της
καί γιά τά κοσμήματά της,
τήν ἄλλη ἡμέρα μπῆκε ἀπό
περιέργεια στόν ἴδιο ναό, γιά
νά ἀκούσει τό κήρυγμα τοῦ
ἁγίου Νόννου, ἐπισκόπου Ἠλι-
ουπόλεως. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος σ᾽  ἕνα λόγο του
φέρνει γιά παράδειγμα τήν
ἁγία Πελαγία καί λέει τά ἑξῆς·
«Μηδείς τοίνυν, κἄν εἰς ἔσχα-
τον κατενεχθῇ κακίας ἀπογι-
νωσκέτω τὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον
μεταβολήν...». Ὅσο χαμηλά κι
ἂν πέσει ὁ ἁμαρτωλός, ὑπάρχει
τρόπος νά σωθεῖ, ὅταν τό
θελήσει, ἔστω καμμιά φορά
κινούμενος κι᾽ ἀπὸ μόνη πε-
ριέργεια.

Ἡ ὁσία Πελαγία

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μικρός Συναξαριστής, Ἀθήναι 1980. 



Καταλιπὼν τὸν παρόντα
πρόσκαιρον κόσμον, τὰς
μεταμεσημβρινὰς ὥρας,

ἐχθές, μετέστη πρὸς τὰς αἰωνίους
μονάς, ὁ ἀείμνηστος ἀδελφὸς καὶ
συλλειτουργὸς π. Γεώργιος Γάτας.
Ἡ εἴδησις τῆς ἐκδημίας ἐλύπησε
ὄχι μόνον τοὺς οἰκείους του καὶ
ἡμᾶς τοὺς συνεφημερίους του,
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρον τὸ εὐλαβὲς
ποίμνιον τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου
Νικολάου ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως
καὶ τῆς ἐπαρχίας. Καὶ σήμερα
τὸν προπέμπουμε πρὸς ὑπάντηση
τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.

Ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Γά-
τας, γόνος εὐσεβῶν γονέων ἐγεν-
νήθη ἐν ἔτει 1941 εἰς τὴν Κάτω
Κώμην ὅπου καὶ ἔμαθε τὰ πρῶτα
γράμματα. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν
εἰς τὴν Κοζάνην εἰς τὸ Ἰδιωτικὸν
Γυμνάσιον Χριστοφορίδου καὶ
ἀργότερον ἐδιορίσθη ὡς Γραμμα-
τεὺς εἰς τὴν Κοινότηταν Κάτω
Κώμης. Ἐχειροτονήθη εἰς Διάκο-
νον ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ
Διονυσίου καὶ ἀφοῦ διηκόνησε
ἐπὶ ἑξαετίαν εἰς τὸν Κρόκον, ἐχει-
ροτονήθη πρεσβύτερος καὶ ἐτο-
ποθετήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, ἐνῶ
παράλληλα ἐφοίτησε εἰς τὸ Ποι-
μαντικὸ Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐνυμ-
φεύθη τὴν εὐσεβεστάτην καὶ
σεμνὴν σύντροφον τῆς ζωῆς του
Δήμητραν μετὰ τῆς ὁποίας ἀπέ-

κτησεν ἕναν υἱὸν τὸν Ἀθανάσιον
καὶ τρεῖς θυγατέρας, τὴν Χριστίνα,
τὴν Βαΐαν καὶ τὴν Περιστέραν. 

Ὁ μεταστὰς ἤδη  ἐξ ἡμῶν πο-
λιὸς Λευίτης, ὁ ἀκάματος λει-
τουργὸς καὶ ὑπηρέτης τοῦ θυσια-
στηρίου, ἀνεχώρησεν εἰς τοὺς
οὐρανοὺς κατόπιν μακρᾶς καὶ
πιστῆς ἕως θανάτου ὑπηρεσίας
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ Ἱερατικῆς
πορείας ἐν πλήρει ἀφοσιώσει καὶ
συναισθήσει τοῦ ὕψους τοῦ ἱερα-
τικοῦ ὑπουργήματος. Ὑπῆρξεν εἷς
ἐκ τῶν πιστῶν λειτουργῶν τοῦ
Ὑψίστου, τελῶν ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ
θυσιαστηρίῳ τὴν ἀναίμακτον
ἱερουργίαν, τελῶν ἀνελλιπῶς τὰς
ἀκολουθίας τοῦ νυχθημέρου ἄνευ
παραλείψεως καὶ παρεκκλίσεως
ἐκ τῆς λειτουργικῆς τάξεως.

Ἡ τέλεσις τῆς θείας Λειτουρ-
γίας ἦτο τὸ κύριον μέλημά του.
Τὸν διακατεῖχε βαθειὰ καὶ γνησία

πίστις, ταπείνωσις καὶ φόβος
Θεοῦ, διεκρίνετο δέ, διὰ τὴν ἀκε-
ραιότητα τοῦ χαρακτῆρος, τὴν
εὐγένειαν καὶ τὴν προσήνειαν πρὸς
πάντας. Ἐνῶ διεκρίθη ὡς ἐμβριθὴς
γνώστης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
γλώσσης.

Καὶ τώρα ἐκπληρώσας τὸ κοι-
νόν τοῦ βίου χρέος, ἵσταται ἐν
μέσῳ ἡμῶν ἄπνους, ἀλλ’ ὡς δρῦς
ὑψίκορμος καὶ εἴμεθα πεπεισμένοι
ὅτι ὁδεύει ἵνα λάβῃ ἐκ τοῦ Δωρε-
οδότου Κυρίου τὸν μισθὸν αὐτοῦ
ὡς ἀντίδωρον διὰ τὴν ἀνάλωσιν
τοῦ ἑαυτοῦ του εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
τῆς Ἐκκλησίας καὶ διὰ τοὺς κα-
ταβληθέντας κόπους του ὑπὲρ
τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν λογικοῦ
ποιμνίου τῆς πόλεως καὶ τῆς ἐπαρ-
χίας Κοζάνης τοῦ ὁποίου ἐμιμνή-
σκετο καθημερινῶς εἰς τὴν Ἱερὰν
Πρόθεσιν.

Λίαν ἀγαπητὲ μοι π. Γεώργιε.
Ἡμεῖς οἱ συνεφημέριοί σου, ὁ

κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
καὶ ὁ εὐλαβὴς λαός, ἱστάμενοι
ἔμπροσθέν σου θλιβόμεθα μὲν
κατ’ ἄνθρωπον πιστεύομεν δὲ καὶ
ἀναμένομεν, ἀκραδάντως τὴν
κοινὴν ἀνάστασιν, ἔχοντες τὴν
βεβαιότητα ὅτι ὁ Ἀναστὰς Κύριος
θὰ ἀποδώσῃ εἰς Σὲ τὸν τῆς δι-
καιοσύνης στέφανον, κατὰ τὰ
ἀγαθὰ ἔργα σου καὶ θὰ σὲ κατα-
στήσῃ Λειτουργὸν εἰς τὸ ἐπουρά-
νιον θυσιαστήριον τῆς Βασιλείας
Του.
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Ἐκδημία ἱερέως Γεωργίου Γάτα1

1 Ἐπικήδειος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, στὶς 9/11/11, ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρ. Δημητρίου Χα-
ρισίου.

Καλήν Ἀνάστασιν,
ἀείμνηστε καὶ λίαν ἀγαπητέ μοι π. Γεώργιε



Ὅταν πρὶν ἀπὸ τέσσαρα
χρόνια συμμετεῖχα μὲ
ἐντολὴ τοῦ Σεβασμιωτά-

του Μητροπολίτου μας ὡς ἐκπρό-
σωπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης στὴν Πανορθόδοξη
Συνδιάσκεψη γιὰ τὶς αἱρέσεις καὶ
τὶς παραθρησκεῖες στὸν Ἅγιο Ἰωάννη
τὸν Ρῶσσο στὸ Προκόπι Εὐβοίας,
καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες συζητούσαμε
θέματα σχετικὰ μὲ τὸν Ἀποκρυφι-
σμό, τὸν Ἐσωτερισμὸ καὶ τὴ Θετικὴ
Σκέψη, δὲν μποροῦσα νὰ φαντασθῶ
ὅτι τόσο σύντομα θὰ εἴχαμε νὰ ἀντι-
μετωπίσουμε  σχετικὸ ζήτημα καὶ
ἐδῶ στὴν πόλη τῆς Κοζάνης.

Πράγματι, στὶς ἀρχὲς τούτου τοῦ
ἔτους εἶχα τὶς πρῶτες πληροφορίες
γιὰ ἕνα Σεμινάριο, ποὺ γίνεται ἀπὸ
τὸ περασμένο φθινόπωρο στὸ Ἀνα-
ψυκτήριο τοῦ ἁγίου Δημητρίου καὶ
διευθύνεται ἀπὸ ἕνα παλαιὸ μου
συμμαθητή, ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτὸ καὶ
ἀγαπητὸ καὶ εὐγενέστατο κατὰ τὰ
ἄλλα φίλο μου, τὸν κύριο Ἐλευθέριο
Πασχαλίδη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἱδρύσει
καὶ ἕνα ἰνστιτοῦτο, «τὸ Ἰνστιτοῦτο
τῆς Ψυχῆς (The Soul Institute)».
Οἱ πληροφορίες, ποὺ μοῦ μετέφεραν
κάποιοι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ παρακο-
λουθοῦσαν τὸ Σεμινάριο, εἴτε ζων-
τανά, εἴτε ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴ με-
τάδοση, ἦταν ἀντικρουόμενες. Με-
ρικοὶ μιλοῦσαν μὲ ἐνθουσιασμό γιὰ
ὅσα «καινούργια καὶ ὠφέλιμα γιὰ
τὴ ζωή τους καὶ τὰ προβλήματά
τους» ἄκουγαν. Κάποιοι ἐξέφραζαν
ἀπορίες καὶ ἐρωτηματικὰ. Καὶ κά-
ποιοι λίγοι, τέλος, διατύπωναν ὑπό-
νοιες ὅτι κάτι ἀταίριαστο μὲ τὴν
γνωστή μας  Ὀρθόδοξη Πίστη συμ-
βαίνει, καὶ ζητοῦσαν, ἐὰν μποροῦσα,

νὰ τοὺς διαφωτίσω.
Ζήτησα νὰ μὲ ἐφοδιάσουν μὲ

περισσότερα στοιχεῖα. Τότε ἔφθασε
στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο τοῦ κ.
Πασχαλίδη, «Ζῆσε τὴν Ἀλήθειά

σου... μπορεῖς!... μπορεῖς!... μπο-
ρεῖς!... μπορεῖς!», μαζὶ μὲ κάποια
δημοσιεύματά του στὸν τοπικὸ τύπο.
Μελετώντας τὰ κείμενα αὐτά διεπί-
στωσα πὼς πράγματι ὑπάρχει πρό-
βλημα, καὶ μάλιστα σοβαρό. Ἀνά-
μεσα σὲ κάποιες καλὲς καὶ χρήσιμες
ψυχολογικὲς κυρίως παρατηρήσεις
καὶ συμβουλές, ἀνακάλυψα πολλὲς
θέσεις ἀπόλυτα ἀσυμβίβαστες καὶ
ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη χρι-
στιανικὴ Πίστη.

Ἀφοῦ ἔκαμα αὐτὲς τὶς διαπι-
στώσεις, ἐπισκέφθηκα τὸν Σεβα-
σμιώτατο, τὸν ἐνημέρωσα σχετικά,
καὶ ἐκεῖνος ἀποφάσισε νὰ διοργα-
νωθῆ εἰδικὴ ὁμιλία γιὰ τὸ σοβαρὸ
αὐτὸ ζήτημα μὲ ὁμιλητὴ τὸν ὑπο-
γραφόμενο πρὸς ἐνημέρωση τῶν χρι-
στιανῶν. Πράγματι ἡ ὁμιλία ἐκείνη
πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 8
Μαῒου 2011 στὸν Ἱ. Ναὸ τῶν ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν Κο-
ζάνη. Ἐκεῖ ἀναπτύχθηκε διεξοδικὰ
τὸ θέμα καὶ ἀντικρούσθηκαν τὰ
κύρια σημεῖα τῆς ἀντορθόδοξης δι-
δασκαλίας τοῦ κ. Πασχαλίδη.

Ἐπειδὴ ὅμως τὰ σχετικὰ Σεμι-
νάρια καὶ οἱ δημοσιεύσεις συνεχί-
ζονται καὶ τοῦτον τὸν χρόνον αἰσθά-
νομαι τὴν ὑποχρέωση νὰ δημοσιεύσω
τὴν ὁμιλία μου ἐκείνη στὸν τοπικὸ

τύπο, γιὰ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα
ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐλέγξουν τὸ ἀσυμ-
βίβαστο πολλῶν θέσεων τοῦ κ. Πα-
σχαλίδη μὲ τὴν αἰωνόβια Ὀρθόδοξη
Πίστη.

Ὁμολογῶ ὅτι μὲ πολὺ μεγάλη
δυσκολία ἐπιτελῶ αὐτὸ τὸ καθῆκον
μου, διότι εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ
ἔλθω σὲ εὐθεία καὶ δημόσια ἀντι-
παράθεση μὲ τὶς ἀντιχριστιανικὲς
καὶ ἀντορθόδοξες θέσεις παλαιοῦ
ἀγαπητοῦ μου φίλου. Μένω ὅμως
στὴν πολὺ φιλοσοφημένη ρήση τῶν
προγόνων μας: φίλος μὲν Πλάτων,
φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια. Δηλώνω ὅτι
ὡς χριστιανὸς, καὶ μάλιστα κληρικὸς,
διατηρῶ ἀδιάπτωτη τὴν ἀγάπη μου
στὸν παλαιὸ φίλο μου, μὲ τὸν ὁποῖο
καθόμασταν στὰ ἴδια θρανία τοῦ
Βαλταδωρείου Γυμνασίου, ἀλλὰ εἶμαι
ἀμετακίνητα ἐνάντιος στὶς δημοσι-
ευμένες ἐκεῖνες θέσεις του, ποὺ ἐὰν
τὶς ἀποδεχθῆ κάποιος ξεθεμελιώνει
μέσα του τὴν πατροπαράδοτη Ὀρθό-
δοξη Πίστη.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΚΗΝΙΚΟ

Θὰ ἤθελα νὰ ξεκινήσω μὲ τὴν
παρουσίαση τοῦ γενικοῦ σκηνικοῦ,
μέσα στὸ ὁποῖο ἐντάσσεται ἡ δημι-
ουργία καὶ ἡ λειτουργία τοῦ «Ἰνστι-
τούτου τῆς Ψυχῆς» τοῦ κ. Πασχα-
λίδη. 

Ξεκινῶ ἀπὸ τὴν δήλωση τοῦ
ἱδρυτοῦ τοῦ «Ἰνστιτούτου τῆς
Ψυχῆς» γιὰ τὴν ταυτότητά του.
«Τὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς Ψυχῆς δὲν ἀντι-
προσωπεύει κάποια θρησκευτικὴ,
πολιτική, ἀθλητική, ἐθνικιστική ἤ
φιλοσοσφικὴ ὁμάδα... οὔτε ἐπιθυμεῖ
νὰ δημιουργήσει δική του ὁμάδα»
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Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου,
Δρος Θεολογίας
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(Ζήσε τὴν ἀλήθειά σου..., σ. IX).
Ὅ,τι δὲν ἀνήκει πουθενὰ καὶ

δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ δημιουργήσει κάτι
δικό του, παραμένει μετέωρο καὶ
ἀπροσδιόριστο. Εὔκολα ὅμως ἡ δια-
φημιστικὴ αὐτὴ δήλωση θὰ ἀπο-
δειχθῆ ἀναληθὴς καὶ παραπλανητική,
διότι τὸ Ἰνστιτοῦτο αὐτὸ καὶ ταυτό-
τητα ἔχει καὶ σχέσεις καὶ ἐπιδρά-
σεις.

«Τὸ Ἰνστιτοῦτο τῆς ψυχῆς» ἔχει
θέσεις, πιστεύματα, ἀρχές, νόμους,
προτάσεις, τὰ ὁποῖα ὁ ἱδρυτὴς του
πιστεύει μὲ ἀπολυτότητα ὡς ὀρθά
καὶ ἀγωνίζεται μὲ ἐπιμονὴ νὰ τὰ
προβάλη καὶ νὰ τὰ διαδώση ὡς ὠφέ-
λιμα καὶ εὐεργετικὰ γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους. Τὸ ὅτι αὐτὲς οἱ θέσεις εἶναι
σχετικές, καὶ κάποιες μάλιστα ταυ-
τόσημες μὲ τὶς θέσεις παρομοίων
κινημάτων, αὐτὸ μπορεῖ νὰ διαπι-
στωθῆ ἀπὸ τὴν παράθεση τῶν ὀνο-
μάτων καὶ τὴν μελέτη τέτοιου εἴδους
κινημάτων τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20ου

αἰῶνος.
Βασικὴ θέση τοῦ «Ἰνστιτούτου

τῆς Ψυχῆς» εἶναι ὅτι ἡ ἀνθρώπινη
σκέψη διαθέτει ἀπεριόριστη δύναμη
καὶ γι αὐτὸ οἱ διδάσκαλοί του προ-
τρέπουν τοὺς ἀναγνῶστες καὶ ἀκρο-
ατές τους νὰ προσανατολίσουν τὴν
σκέψη τους πρὸς τὴν θετικὴ κατεύ-
θυνση. Αὐτὸ, κατ’ αὐτούς, θεωρεῖται
τὸ πρῶτο μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας
στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. «Στὸ μυαλό
μας εἰσρέουν καθημερινὰ 75.000
περίπου σκέψεις. Ἡ ποιότητα τῶν
σκέψεων αὐτῶν διαμορφώνει τελικὰ
τὴν διάθεσή μας καὶ τὰ πιστεύω
μας» (αυτόθι, σ. 25). «Δὲς τὸ θετικὸ
μέσα σὲ ὅλα: ὑπάρχει» (σ. 64).
«Ἑστιάσου πάντα στὸ θετικό» (αυ-
τόθι, σ. 65).

Ὅμως ἡ φιλοσοφία αὐτὴ τῆς θε-
τικῆς σκέψης δὲν εἶναι καθόλου και-
νούργια. Ἔχει τὴν ἱστορία της. Ἔχει
ἐκφρασθῆ στὸ παρελθόν, ὅπως
ἐκφράζεται καὶ στὶς ἡμέρες μας ἀπὸ
μία σειρὰ θρησκευτικῶν, κοινωνι-
κοφιλοσοφικῶν καὶ ψυχοδυναμικῶν
κινημάτων.

«Ἡ κίνηση γύρω ἀπὸ τὴν ‘δύναμη

τῆς σκέψης’ ἐμφανίζεται ἤδη τὸν
περασμένο αἰῶνα. Ὁ Ralf Waldo
Emerson (1803-1882) διακήρυξε πὼς
ἡ μόνη πραγματικότητα εἶναι τὸ
θεϊκὸ στοιχεῖο, ποὺ βρίσκεται μέσα
στὸν ἄνθρωπο, καὶ χρησιμοποίησε
τὴν ὕπνωση μὲ σκοπὸ νὰ ἀφυπνίση
τὶς ἐσωτερικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώ-
που. Παρόμοιες ἰδέες διακήρυξε καὶ
ὁ Γάλλος φαρμακοποιός Emile Cue
(1856- 1926). Ὅμως σὰν πατέρας
τῆς θετικῆς σκέψης λογίζεται ὁ Jo-
seph Murphy (+1981). Βασικοὶ ‘ἱερα-
πόστολοι’ εἶναι ὁ Normn Nincent
Peale, ὁ E. Freitag καὶ ἄλλοι» (π.
Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου, Αὐτογνω-
σία, αὐτοπραγμάτωση, σωτηρία, σ.
13). Ὁ ἀμερικανὸς ψυχολόγος τῆς
θετικῆς σκέψης Albert Ellis ἵδρυσε
τὴν λεγομένη Rational- Emotive Th-
erapie μὲ βασικὴ ἀρχή, ‘εἴμαστε
αὐτὸ ποὺ σκεπτόμαστε’.

«Στὴν Ἑλλάδα τώρα, ἤδη στὶς
ἀρχὲς τοῦ 1920 ἐμφανίζεται ἡ ‘Ἑται-
ρία Ψυχικῶν Ἐρευνῶν’ τοῦ Ἀγγέλου
Τανάγρα, καὶ τὸ 1932 ἡ ‘Παραψυ-
χο-κοινωνιολογικὴ Ἑταιρία Ἑλλάδος’
τοῦ Ἀντωνίου Πισσάνου, ποὺ κι
αὐτὲς ὑπογραμμίζουν τὴν δυναμικὴ
σημασία τῆς σκέψεως, ριζωμένη σὲ
πανθεϊστικὲς καὶ ἀποκρυφιστικὲς
δοξασίες γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρω-
πο. ‘Τὰ πράγματα ποὺ σκεπτόμαστε
γίνονται, καὶ σ’ αὐτὸ ὀφείλονται οἱ
ἐπιτυχίες τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου
καὶ τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ’, γράφει
ὁ Ἀντώνιος Πισσάνος (π. Ἀντ. Ἀλε-
βιζοπούλου, Αὐτογνωσία...σ. 42).
Ὁ χαρακτηριστικὸς τίτλος τοῦ βι-
βλίου τοῦ Ἀντωνίου Πισσάνου εἶναι:
«Μπορεῖς». Δὲν εἶναι νομίζω καθόλου
ἄσχετο ἤ τυχαῖο τὸ ὅτι τὸ βιβλίο
τοῦ κ. Πασχαλίδη κυκλοφορεῖ μὲ
τὸν τίτλο: «Ζῆσε τὴν ἀλήθειά
σου...μπορεῖς!... μπορεῖς!... μπο-
ρεῖς!... μπορεῖς!». Παρόμοιες δο-
ξασίες κηρύττει καὶ τὸ «Ἰνστιτοῦτο
Παραψυχολογίας» τοῦ Γ. Βουλούκου,
ποὺ στηρίζεται στὴν παραψυχολογία
τοῦ Ἔντκαρτ Κέϋση καὶ στὸν πνευ-
ματισμό. Πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση
εἶναι προσανατολισμένες καὶ ἡ «Με-

ταφυσικὴ Ἑταιρία», ποὺ ἱδρύθηκε
τὸ 1929 ἀπὸ τὸν Ἠσαῒα Γ. Ἠσαῒα,
καὶ ἡ Κίνηση, «Ἁρμονικὴ Ζωή» τοῦ
Ρομπερτ Νάτζεμυ, ποὺ δέχεται ὡς
Θεὸ τὴν παγκόσμια Συνειδητότη-
τα.

Μία ἄλλη παρόμοια κίνηση εἶναι
αὐτὴ τοῦ Jose Silva, ποὺ ἱδρύθηκε
τὸ 1966 στὸ Λορέντο τοῦ Τέξας καὶ
δραστηριοποιεῖται παγκοσμίως μὲ
διάφορα ὀνόματα, ὅπως «Self Ma-
nagement Seminary» «Silva Inter-
national Gratuates Association»,
καὶ στὴν Ἑλλάδα, «Μέθοδος Σίλβα
ΕΠΕ». Ἡ Κίνηση προσφέρει «Βα-
σικὰ Σεμινάρια», «Σεμινάρια Ultra»,
«Σεμινάρια Super Mind». Κοινὴ μέ-
θοδος ἡ λειτουργία Σεμιναρίων. Ἀξί-
ζει νὰ σημειωθῆ ὅτι στὸ Κέντρο
Σίλβα τῶν Ἀθηνῶν διατίθενται τὰ
βιβλία τοῦ Ἔμμετ Φόξ, τοῦ Χαλὶλ
Γκιμπράν, τοῦ Κὲν Κέϊς, τοῦ Τζιά-
κομπσον καὶ ἄλλων ἀποκρυφιστῶν.

Τέλος πρέπει νὰ ἀναφερθῶ καὶ
στὴν Κίνηση τοῦ Θεοφάνη Μπούκα,
ποὺ δραστηριοποιεῖται μὲ διάφορες
ἐπὶ μέρους Ὀργανώσεις: «Κέντρο
Προγραμματισμοῦ Ζωῆς», «Ἰνστι-
τοῦτο Προγραματισμοῦ Ζωῆς»,
«Ἐπιμορφωτικὴ ἐκπαιδευτικὴ Ἑται-
ρία».

Μία ἁπλῆ μελέτη ἀπὸ κάποιο
ἔμπειρο ἐρευνητή δείχνει μὲ εὐκολία
ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ Κινήματα προσφέ-
ρουν στὴν ψυχοαγορὰ τὰ προϊόντα
τους μὲ τὶς ἴδιες ἐτικέττες: Θετικὴ
σκέψη, Αὐτογνωσία, Διεύρυνση τῆς
Συνέίδησης, Τήρηση τῶν Συμπαν-
τικῶν Νόμων, Αὐτοεξέλιξη,
Αὐτοῒαση, Αὐτοπραγμάτωση, Αὐτο-
σωτηρία. Χρησιμοποιοῦν μάλιστα
καὶ τὶς ἴδιες τεχνικές τῆς ἐπανάληψης
καὶ τῆς αὐθυποβολῆς. Καὶ εἶναι
σχεδὸν ὅλα, ὅσα βρίσκει κάποιος
νὰ προμηθευτῆ καὶ στὸ «Ἰνστιτοῦτο
τῆς Ψυχῆς» τοῦ κ. Πασχαλίδη, ὅπως
καὶ στὰ βιβλία καὶ στὰ δημοσιεύματά
του. Δὲν εἶναι λοιπὸν τόσο ἀνεξάρ-
τητο καὶ τόσο ἀθῶο τὸ «Ἰνστιτοῦτο
τῆς Ψυχῆς», ὅπως θέλει νὰ αὐτο-
διαφημίζεται.

(Συνεχίζεται)
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Αἰτία γέννησης καὶ  ὕπαρξης τοῦ φθό-
νου

Ὁ Θεὸς ἀνάμεσα στὰ ἄλλα δημιουρ-
γήματα ἔφτιαξε καὶ τὸν ἄγγελο ποὺ ὀνο-
μάστηκε Ἑωσφόρος -αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸ
φῶς- καὶ τὸν τοποθέτησε ὡς ἀρχηγὸ μιᾶς
στρατιᾶς ἀγγέλων. Ὅμως γιὰ κάποιον
παράδοξο λόγο ἀναπτύχθηκε σὲ αὐτὸν ἡ
ἔμμονη ἰδέα νὰ πάρει τὴ θέση τοῦ Θεοῦ.
Ματαιόδοξος καὶ ὑπερήφανος ὅπως ἀπο-
δείχτηκε, ἔστρεψε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ Θεό,
στὸν ἑαυτό του καὶ θέλησε νὰ τὸν ἀντικα-
ταστήσει. Ἔγινε λοιπὸν θεομάχος, Σατανᾶς
ποὺ θὰ πεῖ ἀντίπαλος.

Ἀπὸ τὸ φθόνο του πρὸς τοὺς πρωτό-
πλαστους γιὰ την  ἀπόλαυση τῆς τρυφηλῆς
ζωῆς στὸν παράδεισο καὶ τὴν ἰδιαίτερη
σχέση τους μὲ τὸ Θεό,  θέλησε νὰ τοὺς
ἐκδικηθεῖ. To Θεὸ γιὰ τὴν προνομιακὴ
ζωὴ ποὺ τοὺς  χάρισε καὶ τοὺς πρωτό-
πλαστους γιὰ τὴν καλή τους τύχη. Μὴ
μπορώντας νὰ ἐκδικηθεὶ  ὅμως τὸ Θεὸ
στράφηκε στοὺς πρωτόπλαστους συκο-
φαντώντας τὸ Θεὸ καὶ  παρασύροντάς
τους σὲ πνευματικὸ καὶ  φυσικὸ θάνατο.
Ἔτσι ἔγινε διάβολος ποὺ σημαίνει διαβολέας
καὶ συκοφάντης. Ὁ πρῶτος μαθητὴς τοῦ
διαβόλου ὑπῆρξε ὁ Κάιν, ὁ ὁποῖος ἀπὸ
φθόνο φόνευσε τὸν ἀδερφὸ του Ἄβελ, διότι
τὸν τίμησε ὁ θεός. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ
ἱερὸς Χρυσόστομος λέει, πὼς ὅπως ὁ διά-
βολος κινούμενος ἀπὸ τὸ φθόνο ὅρμησε
στὴν ἀπάτη, ἔτσι καὶ ὁ Κάιν ὅρμησε  στὸ
φθόνο καὶ  μὴ μπορώντας νὰ τὰ βάλει μὲ
τὸ Θεὸ ἔγινε ἀδελφοκτόνος  καὶ ἔκανε τὸν
πρῶτο  φόνο ποὺ ἔχει καταγραφεῖ στὴν
ἱστορία1.  Ο  Μέγας Βασίλειος γιὰ τὴν
ἴδια αἰτία ὀνομάζει τὸ φθόνο, δάσκαλο
τῆς θεομαχίας, μητέρα τῆς ἀνθρωποκτο-
νίας  καὶ ἀνατροπὴ  τῆς φύσης2. 

Φθόνο ἔνιωσαν  ἐπίσης καὶ τὰ ἀδέλφια
τοῦ Ἰωσὴφ ποὺ θέλησαν νὰ τὸν σκοτώσουν3.
Τὸ ἴδιο πάθος κυρίευσε καὶ τὸν Σαοὺλ
ὅταν ὁ Δαβὶδ χρίστηκε ἀπὸ τὸν Σαμουὴλ
βασιλιὰς καὶ ἀποδείχτηκε καλύτερος ἀπὸ

αὐτὸν4.  Ὁ φθόνος  ὁδήγησε τοὺς Ἰουδαίους
στὴν ἀπόφαση νὰ σταυρώσουν τὸν Ἰησοῦ
(ἤδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνου παρέδωκαν
αὐτὸν)5.  Αὐτὸς ἀνέδειξε καὶ τὸν Ἰούδα
προδότη, ἐπειδὴ ξελογιάστηκε γιὰ λίγα
ἀργύρια, κατέστησε παιδοφόνο τὸν Ἡρώδη
καὶ χριστοκτόνο τὸν Πιλάτο6. 

Γνωρίζοντας κανεὶς τὶς λεπτομέρειες
τῶν παραπάνω ἱστορικῶν γεγονότων,
μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κάποια κοινὰ στοι-
χεῖα: σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ὑπῆρξε ζήλια
καὶ ἔχθρα γιὰ κάποιον ἀνώτερο ἢ καλύτερο,
ὁ ὁποῖος τόνιζε μὲ τὴν παρουσία του τὴν
μειονεκτικότητα τοῦ φθονεροῦ, γεγονὸς
ποὺ τὸν ἐξωθοῦσε σὲ ἀκραῖες συμπεριφορές.
Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ὁ φθόνος συνο-
δεύτηκε ἀπὸ θάνατο, εἴτε πνευματικὸ εἴτε
φυσικό.

Ἐμφατικὰ ὁ Μέγας Βασίλειος λέει:
«Ὄφεως ἔστι δίδαγμα δαιμόνων εὕρημα,
ἐχθροῦ ἐπισπορά, ἀρραβὼν κολάσεως,
ἐμπόδιον εὐσεβείας, ὁδὸς ἐπὶ γέεναν, στέρησις
βασιλείας»7.  Ὁ φθόνος λοιπὸν θεωρεῖται
δημιούργημα τοῦ διαβόλου, τοῦ δημιουργοῦ
κάθε εἴδους κακίας καὶ συνδέεται ἄμεσα
μὲ τὸ φόνο. Φθόνος καὶ φόνος εἶναι
ἀδελφὲς κακίες ποὺ ἐντάσσονται στὴν γε-
νικότερη θεματολογία  γιὰ τὸ προπατορικὸ
ἁμάρτημα ὡς ἀφετηρία τοῦ κακοῦ8. 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἀναφέρει·
«Ὁ ἄνθρωπος ἀφοῦ ἀπέσπασε τὸ νοῦ του
ἀπὸ τὴν αἰτία του, δηλαδὴ τὸ Θεὸ παρα-
δόθηκε στὴ φθορὰ καὶ ἔτσι ἔγινε παθητὸς
καὶ θνητός, ἀντὶ νὰ γίνει ἀπαθὴς καὶ ἀθά-
νατος. Προσκολλήθηκε στὰ εὐχάριστα τῆς
ζωῆς σὰν νὰ εἶναι αὐτὰ τὰ συστατικά της
καὶ ἔτσι μισεῖ ἄφοβα ὅλους αὐτοὺς ποὺ
προκαλοῦν τὴ στέρηση αὐτῶν καὶ μεταφέρει
τὴν ἔφεση ἀπὸ τὸ Θεὸ πρὸς τὴν ὕλη, ἐνῶ
τὸ θυμὸ ἀπὸ τὸν πράγματι ἐχθρό τῆς σω-
τηρίας πρὸς τὸν πλησίον του9». 

Χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ φθόνου
καὶ τῶν φθονερῶν ἀνθρώπων

Μιλώντας γιὰ πάθη δημιουργεῖται ἡ
ἀνάγκη νὰ ἐξακριβωθοῦν α) τὰ ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικά τοῦ φθόνου ποὺ τὸν δια-
φοροποιοῦν ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα πάθη β)τὰ
ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ φθονεροῦ
ἀνθρώπου.

α) Ὁ Μέγας Βασίλειος γιὰ τὰ χαρα-
κτηριστικά τοῦ φθόνου παραθέτει ἀρκετὰ
στοιχεῖα:

Εἶναι τὸ πιὸ καταστρεπτικὸ πάθος. Ὁ
πρῶτος ποὺ καταστρέφεται εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
φθονερὸς καθὼς τὸ πάθος τοῦ κατατρώει
τὴν ψυχή. Ποιὸς φθονερός, ἀναρωτιέται ὁ
ἱερὸς πατέρας, κατόρθωσε ποτὲ νὰ ἐλατ-
τώσει τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ τοῦ ὁποίου φθονεῖ;
Ἀντίθετα, κατάστρεψε τὸν ἑαυτὸ του λιώ-
νοντας ἀπὸ τὴ λύπη. Σὰν τὴ σκουριὰ ποὺ
κατατρώει τὸ σίδερο καὶ τὴν ὀχιὰ ποὺ
ὅταν γεννιέται κατατρώει τὴν κοιλιὰ τῆς
μητέρας ποὺ τὴν κυοφόρησε ἔτσι καὶ ὁ
φθόνος κατατρώει τὴν ψυχὴ αὐτοῦ ποὺ
τὸν γεννάει10. 

Τὸν ἴδιο στοχασμὸ ἐκφράζει καὶ ὁ Ἰ.
Χρυσόστομος σὲ μιὰ ὄμορφη ὁμιλία του
μὲ ἀφορμὴ τὴν γιορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς,
ὅταν λέει: Οἱ φθονοῦντες «εἰσὶν οἱ τὰ μέ-
γιστα ζημιούμενοι» γιατί γι’ αὐτοὺς ποὺ
φθονοῦνται ὁ φθόνος γίνεται ἂν τὸ θελήσουν
ἀφορμὴ γιὰ βράβευση. Ἀναφέρει τὴν πε-
ρίπτωση τοῦ Ἄβελ καὶ Κάιν: Ὁ θάνατος
τοῦ Ἄβελ ἔγινε ἀφορμὴ καλῆς φήμης καὶ
ἡ ἀρετή του, τὸν ἔκανε νὰ λάμπει περισ-
σότερο, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ θάνατό του. Ὁ
Κάιν ἀπὸ τὴν ἄλλη, ποὺ δῆθεν ἔμεινε στὴ
ζωή,  πῆρε  τὴν ἀμοιβὴ του ἀνάλογα μὲ
τὰ ἔργα του, νὰ ζεῖ πιὸ ἄθλια καὶ ἀπὸ
τοὺς νεκρούς11. 

Εἶναι τὸ πλέον δυσκολομεταχείριστο
εἶδος ἔχθρας καθὼς σὲ ἄλλα εἴδη ἔχθρας
φαίνεται πὼς οἱ εὐεργεσίες βοηθοῦν. Τοὐναν-
τίον οἱ φθονεροὶ, ὅσο εὐεργετοῦνται, τόσο
δυσανασχετοῦν ἐξαιτίας τῆς δυνατότητας
ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος νὰ τοὺς κάνει καλό. Κα-
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ταλήγουν ἀγριότεροι καὶ σκληρότεροι ἀπὸ
τὰ θηρία καθὼς ἐκεῖνα μὲ τὶς περιποιήσεις
ἠρεμοῦν ἐνῶ αὐτοὶ ἐξαγριώνονται12. 

Κατὰ τὸν ἴδιο Πατέρα ὁ φθόνος εἶναι
ὅπλο τοῦ διαβόλου ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου
ἔπεσε ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν ἀγγέλων καὶ μὲ
τὸ ἴδιο ὅπλο, τὸ πάθος τοῦ φθόνου, θέλει
νὰ καταστρέψει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Ὅποιος καταλαμβάνεται ἀπὸ αὐτὸν γίνεται
κοινωνὸς στὰ ἔργα τοῦ διαβόλου καὶ θὰ
καταδικαστεῖ μαζί του στὴν ἴδια καταδίκη13. 

Ἀπόψεις τῶν πατέρων γιὰ τοὺς φθο-
νεροὺς ἀνθρώπους.

β) Ὁ Συμεὼν ὁ Νέος θεολόγος ἰσχυρί-
ζεται ὅτι φθονεῖ αὐτὸς ποὺ κυριαρχεῖται
ἀπὸ κενοδοξία  καὶ κατέχεται ἀπὸ ἀλαζο-
νεία. Εἶναι  μιὰ ἀφώτιστη ψυχὴ ποὺ ἀπὸ
φῶς ἔγινε σκοτάδι καὶ μετέπεσε ἀπὸ τὴν
ἀγαθότητα στὴν κακία νοσώντας  ἀθερά-
πευτα. Ἐπειδὴ  τὸ παλαιωμένο πάθος καὶ
ἡ χρόνια μελέτη τοῦ κακοῦ στὴν ψυχὴ
λαμβάνει  δύναμη φύσεως ὥστε νὰ μὴ
μπορεῖ αὐτὸ πλέον νὰ θεραπευτεῖ. Αὐτὸς
ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο δὲν ἀνέχεται νὰ
πράξει ἢ νὰ πεῖ κάτι πρὸς βοήθεια ἐκείνου
ποὺ φθονεῖ, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄλλον δὲν
θέλει νὰ ἀκούσει νὰ τὸν ὑπερασπίζεται14. 

Στὴν “Περὶ φθόνου’’ ὁμιλία τοῦ Μ. Βα-
σιλείου, περιγράφεται ἀκόμη καὶ ἡ ὄψη
τοῦ φθονεροῦ. Ἔχει βλέμμα στεγνὸ καὶ
σκοτεινό, μάγουλα σκυθρωπά, φρύδια κα-
τσουφιασμένα καὶ ἡ ψυχὴ του εἶναι τόσο
ταραγμένη ὥστε δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ὀρθὲς
κρίσεις. Ὁ φθονερὸς ἄνθρωπος εἶναι συνέχεια
κατηφής, γεμάτος σύγχυση καὶ κλαίει με-
γαλόφωνα15.  Ντρέπεται νὰ ὁμολογήσει
τὴ συμφορά του νὰ πεῖ δηλαδὴ ὅτι ὑποφέρει
βλέποντας τὰ ξένα καλὰ καὶ ὅτι θεωρεῖ
δυστυχία τὴν εὐτυχία τοῦ πλησίον. Τὸ χα-
ρακτηριστικό του γνώρισμα εἶναι ὅτι ἐπι-
θυμεῖ νὰ δεῖ τὸν εὐτυχῆ νὰ γίνεται δυστυχής,
τὸν ἀξιοζήλευτο ἀξιολύπητο. Γενικὰ εἶναι
ἐχθρός  τῶν ἀγαθῶν ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος
τώρα καὶ φίλος ὅταν αὐτὰ χάνονται16. 

Παρακάτω συνεχίζεται ἡ περιγραφή
τους μὲ εἰκόνες καὶ παρομοιώσεις. Ὁ φθο-
νερὸς μοιάζει μὲ τοὺς γύπες καὶ τὶς μύγες.
Ὅπως οἱ γύπες ἐνῶ πετοῦν πάνω ἀπὸ
ὄμορφα λιβάδια καὶ ὡραῖα  τοπία  ὁρμοῦν
πρὸς τὰ βρωμερὰ πτώματα καὶ ὅπως οἱ
μύγες παραβλέπουν  τὸ γερὸ μέρος τοῦ

σώματος καὶ σπεύδουν στὴν πληγή, ἔτσι
καὶ οἱ φθονεροὶ ἀντὶ νὰ βλέπουν τὰ λαμπρὰ
καὶ μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς ζωῆς προσέ-
χουν τὰ σφάλματα ἢ τὰ ἐλαττώματα.
Εἶναι ἐπίσης φοβεροὶ στὸ νὰ συκοφαντοῦν
τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ διαστρέφουν τὸ ἀξιέπαινο
καὶ μοιάζουν μὲ τοὺς πονηροὺς ζωγράφους
ποὺ ἀπεικονίζουν μορφὲς προσώπων ἐμπνε-
όμενοι ἀπὸ  κάποιο φυσικὸ ἐλάττωμα,
ὅπως στραβὴ μύτη,  κάποια οὐλὴ ἢ καὶ
ὁτιδήποτε ἄλλο17.  Τέλος, οἱ φθονεροὶ ἀπο-
δεικνύονται πιὸ ἐπικίνδυνοι καὶ ἀπὸ τὰ
δηλητηριώδη ἑρπετά, καθὼς αὐτὰ ρίχνουν
τὸ δηλητήριο στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου,
ἀπὸ μιὰ πληγὴ ποὺ καταφέρουν δαγκώ-
νοντάς το, ἐνῶ οἱ φθονεροὶ καὶ μὲ μόνα
τὰ μάτια προκαλοῦν βλάβη στὸν ἄλλον
καὶ ἔτσι βλέπουμε ὑγιῆ σώματα στὸ ἔπακρο
τῆς ὀμορφιᾶς, νὰ λιώνουν ἐπειδὴ τὰ βά-
σκανε ὁ φθονερὸς18. 

Ἐδῶ φαίνεται ὅτι συνδέεται ὁ φθόνος
μὲ τὴ βασκανία καὶ παρουσιάζονται σὰν
νὰ ἐκφράζουν παρόμοιες ἔννοιες. Σὲ πολλὰ
σημεῖα τῆς ὁμιλίας του ὁ Μ. Βασίλειος
ἐναλλάσσει τὴ λέξη φθόνο μὲ τὴ λέξη βα-
σκανία ποὺ σημαίνει πὼς γιὰ τὸν ἴδιο
ἔχουν κάποιο κοινὸ σημαῖνον-νόημα. Τὴν
ἐποχὴ ποὺ ζοῦσε δὲν εἶχε ἀκόμη ταυτιστεῖ
ἡ λέξη βασκανία μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ματιά-
σματος (κάτι ποὺ συνέβη ἀργότερα) ἀλλὰ
σήμαινε τὸ φθόνο, τὴ συκοφαντία, τὴν
κακολογία. Ἡ πίστη ὡστόσο στὴ βασκανία
εἶναι κοινὴ σὲ πολλοὺς λαοὺς τῆς ἀρχαι-
ότητας καὶ ἔχει ἕνα εὐρύτερο τοῦ φθόνου
νόημα. Τέτοια σύνδεση γίνεται ἐπίσης σὲ
διάφορα ἔργα τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου. Ἀνα-
φορικὰ ἀλλὰ ἀποσπασματικὰ παρουσιά-
ζονται  ὁρισμένα.

Στὸ ἔργο του «Εἰς Α´ Θεσσαλονικεῖς»
ἰσχυρίζεται πὼς βασκανία εἶναι τὸ νὰ
ἐμποδίζει κανεὶς τὴν σωτηρία τῶν ἄλλων19.
Αὐτὸ ἐξηγεῖται μὲ κάτι ποὺ ἐκφράζεται
καὶ σὲ ἄλλη ὁμιλία του,  πὼς αὐτὸς ποὺ
βασκαίνει μάχεται τὸ Θεὸ καὶ πράττει σα-
τανικὸ ἔργο γιατί δὲν ὑπάρχει τίποτα χει-
ρότερο ἀπὸ τὸ φθόνο καὶ τὴ βασκανία
ποὺ ἔφεραν τὸ θάνατο στὸν κόσμο20.
«Οὐδέν, λέει χαρακτηριστικά, βασκανίας
χεῖρον. Ἵνα ἕτερον ἀπολέση καὶ ἑαυτὸν
προσαπολύει. Θηρίον ἔστιν ἰοβόλον ὁ φθό-
νος, θηρίον ἀκάθαρτον»21. 

Ὁ μεγάλος Πατέρας τέλος προειδοποιεῖ
πὼς δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη κακία  ἀπ’
τὸ νὰ χαίρεται κανεὶς μὲ τὰ δεινά τοῦ
πλησίον του. Ὅπως ἀκριβῶς λέει τὰ γου-
ρούνια τρέφονται μὲ κοπριά, ἔτσι καὶ
αὐτοὶ τρέφονται μὲ τὶς εὐημερίες τῶν
ἄλλων. Ἐνῶ ἀκόμη καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ
τελῶνες θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν στὴ βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Πα-
τέρα,  ὅσοι ζοῦν ὅμως ὡς βάσκανοι ἐδῶ
θὰ βρεθοῦν ἐκτὸς αὐτῆς. «Διάβολον ἐξ
ἀνθρώπων ποιεῖ. Οὕτως ὁ πρῶτος φόνος
ἐγένετο»22.

Φθονεροὶ ἄνθρωποι ὑπῆρξαν καὶ θὰ
ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, σὲ ὅλα τα
μήκη καὶ τὰ πλάτη τοῦ κόσμου, σὲ ὅλους
τοὺς πολιτισμούς, τὶς φυλές, τὶς ἐθνότητες.
Κάθε φορὰ ποὺ διαπράττεται μιὰ πράξη
φθόνου, ὁ ἄνθρωπος πραγματοποιεῖ ἕνα
νέο προπατορικὸ ἁμάρτημα· μὲ τὰ ὅπλα
τῆς παραπλάνησης καὶ τῆς διαβολῆς
στρέφεται ἐναντίον τοῦ συνανθρώπου του
προβάλλοντας σοβαρότατα ἐμπόδια στὴ
δική του πνευματικὴ πορεία. Κάθε φορὰ
ποὺ ἐπαναλαμβάνεται μιὰ φθονερὴ πράξη
ἀναβάλλεται τὸ καθ� ὁμοίωσιν, μὲ ἀνυπο-
λόγιστες συνέπειες γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ
πλέον  κινεῖται καὶ δρᾶ ‘παρὰ φύσιν’. Ὁ
φθόνος ἀντίκειται σὲ ὅλες τὶς θεϊκὲς ἐντο-
λές.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴ δύναμη νὰ
καταπολεμήσει καὶ νὰ ἀντισταθεὶ  στὸ
πάθος αὐτό. Χρειάζεται  μόνον νὰ ἀφαιρέσει
τὴ ρίζα ὅλων τῶν δεινῶν ποὺ εἶναι ἡ ὠφε-
λιμιστικὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων, ὁ ἀτο-
μοκεντρισμός, ἡ φιλαυτία, ὅλα αὐτὰ ποὺ
τὸν ἐκτρέπουν ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ προορισμό
του, ποὺ εἶναι ἡ ὁμοίωση πρὸς τὸ Θεό, ἡ
θέωση. Πράγματι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
γνωρίσει τὸ Θεὸ ἢ νὰ Τὸν ἀγαπήσει ἂν
δὲν νιώθει τὴν ἀγάπη πρὸς τὸ συνάνθρωπό
του. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν Α´
Ἐπιστολὴ του πολὺ χαρακτηριστικὰ λέει:
«ἐὰν τὶς εἴπη ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεὸν καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῆ, ψεύστης ἐστὶν· ὁ γὰρ
μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν
Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;
καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ� αὐτοῦ,
ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾶ καὶ τὸν
ἀδελφὸν αὐτοῦ» (Ἰωάννου Α’ 4, 4-5).
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Ἦτο δέ ὁ κύρ-Μανουῆλος ὁ Στε-
ριωμένος καλός νοικοκύρης, ἐμπορο-
παντοπώλης καί κτηματίας καί σύμ-
βουλος τοῦ Δήμου ἰσόβιος, τόσον ὥστε
μίαν φορὰν μόνον, ὅτε ἦλθε δέκατος
τέταρτος, ἤτοι δεύτερος παραπληρω-
ματικός, ὁ ἴσκιος του ἤ ἡ καλή του
τύχη «ἐψωμόφαγε» μετ’ ὀλίγας ἑβδο-
μάδας δύο τῶν πρό αὐτοῦ πλειοψηφη-
σάντων, καί οὕτως εἰσῆλθεν εἰς τό δη-
μοτικόν συμβούλιον ὡς ἐνεργόν μέλος.

Ἦτο δέ ἄνθρωπος μέ ἐπιρροήν, διότι
ἤξευρε νά κάμνῃ «εὐκολίας» εἰς χωρι-
κούς. Μίαν ὀκὰν ἀχύρου ἔδιδε τόν
χειμῶνα ἐκ τῆς προμηθείας του, μίαν
ὀκὰν κριθῆς ἐλάμβανε τό θέρος ἐκ τοῦ
ἁλωνίου. Εἶχεν ὅλας τάς ἀρετὰς τοῦ
μύρμηκος καί ὑπερεῖχεν αὐτοῦ κατά
μίαν, ὅτι ἦτο δανειστής. Μίαν ὀκὰν
ἐλαίας ἔδιδε τήν Μεγάλην Τεσσαρα-
κοστήν εἰς πτωχήν χήραν, μίαν ὀκὰν
ἔλαιον ἐλάμβανε τό φθινόπωρον εἰς
τήν ἀποθήκην, ὅπου εἶχεν ἀραδιασμένας
περί τάς δύο δωδεκάδας μεγάλους πί-
θους κτιστούς, ἀσβεστωμένους καί χω-
μένους εἰς τήν γῆν. Περίεργον δέ ὅτι
ἐνῶ τά σταθμά τοῦ μαγαζείου του ἦσαν
ὄχι λιποβαρέστερα ἤ τὰ τῶν ἄλλων
παντοπωλῶν, τά μέτρα τῆς ἀποθήκης
του ἐφημίζοντο ὡς σωστά καί μάλιστα
ὡς πρόσβαρα. Δι᾽  ὅλων αὐτῶν τῶν μέ-
σων, ὡς καί διά τινων χρηματικῶν δα-
νείων, τά ὁποῖα ἐδάνειζε τούς χωρικούς,
«τὸ διάφορο κεφάλι», εἶχεν ἀποκτήσει
οὐ μικρὰν περιουσίαν, δημοπρατήσας
τάς οἰκίας ἤ τάς ἀμπέλους τινῶν χω-
ρικῶν, οἵτινες οὐδ᾽ ἔλειψαν ἔκτοτε ἀπό
πλησίον του, οὔτε ἔχθραν ἤ μνησικακίαν
ἐφαίνοντο τρέφοντες πρός αὐτόν, ἀλλά
τοὐναντίον μάλιστα ἐφαίνοντο ὡς νά
τοῦ ἦσαν ὑπόχρεοι. Τοῦτο δέ, διότι εἰς
τά χωρία καί εἰς τάς μικρὰς πόλεις οἱ
πτωχοί ἄνθρωποι δέν ἔχουσι κανέν
μέσον πῶς νά γλυτώσουν ἀπό τάς χείρας
τῶν μικρεμπόρων, τῶν μικροκεφαλαι-

ούχων καί τῶν δικολάβων. 
Αὐτοί οἱ τύραννοί των εἶναι καί οἱ

προστάται των. Ὁ ἴδιος ὅστις ἐπώλησε
χθές τόν βοῦν ἤ τόν ἀγρόν τοῦ δεῖνος
γεωργοῦ, ὁ ἴδιος θά δανείσῃ αὔριον
τόν αὐτόν γεωργόν ἤ θά τόν πιστώσῃ,
ἐπιφυλαττόμενος μετ᾽ οὐ πολύ νά τοῦ
πωλήσῃ τήν οἰκίαν ἤ τήν ἄμπελον. Καί
μετά τινά χρόνον, ὅτε δέν θά ἔχῃ πλέον
οὔτε ἀγρόν, οὔτε βοῦν, οὔτε ἄμπελον,
οὔτε οἰκίαν, αὐτός πάλιν ὁ τύραννος,
αὐτός ὁ προστάτης θά τόν μισθώσῃ
ὅπως καλλιεργῇ ἀντί εὐτελοῦς ἀμοιβῆς
τόν κατεσχημένον, τόν πρώην ἰδικόν
του ἀγρόν ἤ ἄμπελον. Καί οὕτω ἀλη-
θεύει κοινή τις παροιμία λεγομένη περί
τῆς λάσπης, εἰς τήν ὁποίαν, ὅσον προ-
σπαθεῖ ν᾽ ἀπαλλαγῇ τις, τόσον βαθύτερα
χώνεται, ἤ περί τῆς ψώρας, ἥτις ὅσον
μοχθεῖ νά τήν ἐξαλείψῃ τις, τόσον πλη-
θύνεται. Τό αὐτό καί χειρότερον συμ-
βαίνει, ἄν ὁ χωρικός ἐδοκίμαζεν εἰς τό
ἥμισυ τῆς ὁδοῦ, νά ἀπαλλαχθῇ τοῦ
πρώτου καλοθελητοῦ, ὀρφανευμένος
ἀπό τόν βοῦν καί τόν ἀγρόν, σώζων
τήν οἰκίαν καί ἄμπελον. Θά ἀντικαθίστα
ἁπλῶς τόν καλοθελητήν, θά ἤλλαζε
προστάτην καί τύραννον, ἀλλά δέν θά
ἐγλύτωνεν οὔτε τήν ἄμπελον οὔτε τήν
οἰκίαν. Ὁ νέος καλοθελητής θά ἐφήρ-
μοζεν ἁπλῶς τό αὐτό σύστημα, μέ τήν
ἐπί τό χεῖρον διαφοράν, πρός ζημίαν
τοῦ χωρικοῦ, ὅτι θά ᾐσθάνετο ὀλιγώ-
τερον πρός αὐτόν οἶκτον. Τρίτος τρόπος
θά ἦτο νά καταφύγῃ ἐγκαίρως ὁ χωρικός
πρός τόν δικολάβον. Ἀλλ᾽ ὁ δικολάβος
εἶναι τό χείριστον κακόν. Θά ἐδίδασκε
τόν χωρικόν τήν στρεψοδικίαν καί τό
ψεῦδος, θά τόν ἔπειθε νά ψευδορκήσῃ,
θά τοῦ μετέδιδε τά πρῶτα σπέρματα
τῆς δικομανίας καί τῆς φυγοπονίας,
καί θά τοῦ ἔτρωγεν ἐπίσης τόν βοῦν,
τόν ἀγρόν ἤ τήν οἰκίαν καί τήν ἄμπε-
λον.

Ὁ δέ ἐξ ἀρχῆς ὁμιλῶν ἐκαλεῖτο
Λέανδρος Παπαδημούλης καί κατήγετο
ἐκ τοῦ τόπου. Εἶχε κατέλθει μετά πολλά
ἔτη, νοσταλγός ἐξ Ἀθηνῶν, ὅπου συ-
νήθως διέτριβεν, ἀσχολούμενος εἰς ἔργα
οὐχί παραδεδεγμένης χρησιμότητος.
Ἦτο ὑψηλός, ὑπερτριακοντούτης, μέ
μαύρην κόμην καί γένειον, μελαμψός,
μέ ἁδρούς χαρακτῆρας, πενιχρός τήν
ἀναβολήν, πτω χα λαζών, τρέφων ἀλλο-
κότους ἰδέας. Περί τό δειλινόν, ὁ ξένος
φίλος του, περίεργος ὡς πᾶς ἄνθρωπος,
τόν εἶχε παρακαλέσει καί μετέβησαν
ὁμοῦ ἀντικρύ τοῦ σχολείου, ὅπου στα-
θέντες παρά τινα γωνίαν ἐθεῶντο τήν
ἐκλογικήν κίνησιν.

- Ὄχι δι᾽ αὐτό, ἀνένευσεν ἐντόνως
ὁ Λέανδρος Παπαδημούλης. Αἱ ἀτομικαί
ἰδέαι μου, φίλε, δέν φαίνονται νά ἔχωσι
τίποτε τό πρακτικόν καί διά τοῦτο δέν
ἀγαπῶ νά τάς ἐκθέτω. Σέβομαι ἄλλως
τούς νόμους καί τό πολίτευμα τῆς πα-
τρίδος μου καί δέν θέλω νά ὁμολογήσω
ὅτι εἶμαι ἀπολυταρχικός καί ὅτι δέν
πρεσβεύω τήν καθολικήν ψηφοφορίαν.
Ἀλλά καί ἄν σοῦ ἔλεγα τοιοῦτο τί θά
ἐχρειάζετο νά σοῦ ἀναπτύξω διά μακρῶν
τὸ θέμα, νά δαπανήσω μάτην πολλὰς
λέξεις, νά σοῦ κλέψω τόν πολύτιμον
καιρόν σου, χωρίς ἐλπίδα ὄχι νά πεισθῇς
ἀλλ᾽ οὐδέ νά μ᾽ ἐννοήσῃς καί μοῦ ἀπο-
δώσῃς ἐν μέρει δίκαιον, τουλάχιστον.
Ἁπλῶς σοῦ λέγω ὅτι παραιτοῦμαι δι-
καιώματος, τό ὁποῖον δέν μέ ὠφελεῖ,
οὐτ᾽ ἐμέ, οὔτε τούς ἄλλους. Ὅσον ἀφορᾶ
τήν δωροδοκίαν, μή πιστεύῃς ὅτι τήν
βλελύττομαι τόσον, ὅσον φαίνομαι.
Εἶναι ἄλλαι πολύ χειρότεραι ἐκλογικαί
διαφθοραί. Τό κατ᾽ ἐμέ φρονῶ, ὅτι ἡ
δωροδοκία εἶναι τό μικρότερον κακόν.

- Τό μικρότερον κακόν; ἐπανέλαβεν
ἔκπληκτος ὁ ξένος.

- Ναί· φρονῶ, εἶπεν, ὅτι ἡ δωροδοκία
εἶναι τό μικρότερον κακόν. Μήν ἀκούῃς
μερικούς φαρισαίους, οἵτινες σχίζουν
διά κάθε τι τά ἱμάτιά των, μήτε μερικούς
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Οἱ χαλασοχώρηδες1

Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη

1 Δύο χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη «Οἱ Χαλασοχώρηδες», ποὺ πρωτοδημο-
σιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα Ἀκρόπολις τὸ 1892, καὶ δείχνει πῶς «ὁ λαός, ὁ χαμάλης λαός, τὸ θῦμα τῆς ὀλιγαρχίας, σκια-
γραφεῖται ἐν τῷ πόνῳ του, ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ ὑπερηφανείᾳ του, ἐν τῇ συμφορᾷ του, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ ἀνανήψει του».



ἄλλους ψιττακούς ἠθικολόγους τῶν
ἐφημερίδων, οἵτινες ρηγνύουν ὑπερβο-
λικὰς φωνὰς μέ τόσην ἀφέλειαν καί
ἀγαθοπιστίαν δι᾽ ὅλα τὰ πράγματα.
Οἱ πρῶτοι ὁμοιάζουσι τούς ἡττημένους
τῆς αὔριον, οἵτινες θά ζητήσουν τήν
ἀκύρωσιν τῆς παρούσης ἐκλογῆς ὡς
διεξαχθείσης τῇ βοηθείᾳ τῆς δωροδο-
κίας. Οἱ δεύτεροι οὐδόλως ἐνεβάθυναν
εἰς τά πράγματα καί δέν ἀντελήφθησαν
τήν ἔννοιαν, ἥτις εἶναι παντός ζητήματος
ὁ πυρήν. Πετῶντες ἀπό γενικό-
τητος εἰς γενικότητα περιέδρεψαν
συλλογήν τινα ἠθικῶν ἀξιωμάτων,
τήν ὁποίαν νομίζουσιν ἀλάνθα-
στον πανάκειαν πρός θεραπείαν
πάσης πολιτικῆς καί κοινωνικῆς
νόσου. Ὅπου γενικότης, ἐκεῖ καί
ἐπιπολαιότης. Διά νά εἶναι τις
ἐμβριθής πρέπει νά ἐγκύπτῃ εἰς
βαθείαν τῶν πραγμάτων μελέ-
την.

Διατί δέ καί τινες τῶν νεαρῶν
πολιτευομένων ἐν Ἑλλάδι, δι᾽ οὕς
φαίνεται ὅτι πληροῦται, δευτέραν
φορὰν, εἰς βάρος μας ἡ κατάρα,
τήν ὁποίαν ὁ Θεός κατηράσθη,
διά τοῦ προφήτου Ἡσαΐου τόν Ἰσραήλ
λέγων: Καί οἱ νεανίσκοι ἄρξουσιν ὑμῶν
–διατί, λέγω, τόσον κακοζήλως, ἄν ὄχι
τόσον κακοπίστως, κραυγάζουσι κατά
τῆς πλουτοκρατίας; Τί τούς κακοφαί-
νεται; qui veut la fin, veut les moyens .
Ἡ ἠθική δέν εἶναι ἐπάγγελμα καί ὅστις
ὡς ἐπάγγελμα θέλει νά τήν μετέλθῃ,
πλανᾶται οἰκτρῶς καί γίνεται γελοῖος.
Ὅστις πράγματι φιλοσοφῇ καί ἀληθῶς
πονῇ τόν τόπον του καί ἔχει τήν ἠθικήν
ὄχι εἰς τήν ἄκραν της γλώσσης ἤ εἰς
τήν ἀκωκήν τῆς γραφίδος, ἀλλ᾽ εἰς τά
ἐνδόμυχα αὐτά τῆς ψυχῆς, βλέπει πολύ
καλά, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά πολιτευθῇ.
«Κυάμων ἀπέχεσθε!»

Ὁ Χριστός εἶπεν: «Οὐ δύνασθε
Θεῷ λατρεύειν καί Μαμωνᾶ». Διατί
δέν ἔλαβεν ὡς ὅρον ἀντιθέσεως ἄλλο
τι βαρβαρικόν εἴδωλον; Διατί δέν εἶπε
«Θεῷ καί Μολώχ ἤ Θεῷ καί Ἀσταρώθ
ἤ Θεῷ καί Βάαλ;» Διότι ὁ Μαμωνᾶς
εἶναι ἰσχυρός, ὁ κραταιότερος, ὅστις
ὑποτάσσει πᾶν ἄλλο εἴδωλον, καί τόν
Μολώχ καί τόν Ἀσταρώθ καί τόν Βάαλ.
Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καί θά εἶναι

ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκής
Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τήν ἀδικίαν,
αὕτη τρέφει τήν κακουργίαν, αὕτη
φθείρει σώματα καί ψυχάς. Αὕτη πα-
ράγει τήν κοινωνικήν σηπεδόνα. Αὕτη
καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς.

- Καί ὕστερον λέγεις ὅτι ἡ δωρο-
δοκία εἰς τάς ἐκλογὰς εἶναι μικρόν κα-
κόν; παρετήρησεν ὁ ξένος.

- Ναί, διότι κινδυνεύω νά πάθω τό
αὐτό πάθημα, ἐφ’ ᾧ κατέκρινα τούς

εὐθηνούς ἠθικολόγους τῶν ἡμερῶν μας,
ἀπήντησεν ὁ Λέανδρος Παπαδημούλης.
Νά πέσω δηλαδή εἰς τό ἐσπαρμένον
σκοπέλους πέλαγος τῶν γενικοτήτων.
Ἀλλ᾽ ἰδού ἐπανέρχομαι εἰς τό προκεί-
μενον. Ὁ λόγος δι᾽ ὅν θεωρῶ τήν δωρο-
δοκίαν ὡς τό μικρότερον κακόν εἶναι
ὅτι, ὡς εἶδος ἐκλογικῆς διαφθορᾶς, τήν
ὑπάγω εἰς τό γένος τῆς συναλλαγῆς.
Συναλλαγή εἶναι ἡ ἐν πρυτανείῳ σίτη-
σις, αἱ ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου παροχαί,
τά ρουσφέτια. Συναλλαγή εἶναι καί ἡ
εἰς παρανόμους δίκας προστασία. Συ-
ναλλαγή εἶναι καί ἡ πρός παραγραφήν
ὀφειλομένων φόρων συνδρομή καί ἡ
παράνομος ἐξαίρεσις κληρωτῶν. Συ-
ναλλαγή εἶναι καί ἡ δωροδοκία. Τώρα,
ποῖος προστάτης, ποῖος πολιτευόμενος,
ποῖος βουλευτής εἶναι ἱπποτικώτερος;
Ἐκεῖνος, ὅστις ἐκ τοῦ ἰδίου ταμείου
ἀγοράζει τάς ψήφους τῶν ἐκλογέων ἤ
ἐκεῖνος, ὅστις τάς ἀγοράζει ἐκ τοῦ δη-
μοσίου θησαυροῦ; Ἐκεῖνος, ὅστις πλη-
ρώνει ἐκ τοῦ θυλακίου του ἤ ἐκεῖνος,
ὅστις πληρώνει ἐκ τῶν χρημάτων τοῦ
ἔθνους, χρημάτων ξένων, τά ὁποῖα εἰς

τήν Ἑλλάδα μάλιστα ἐσυνηθίσαμεν ὅλοι
νά θεωροῦμεν ἔρμα καί σκοτεινά; Ποῖος
εἶναι πλέον γαλαντόμος;

- Βεβαίως, ἐκεῖνος πού πληρώνει
ἀπό τήν τσέπην του, ἀπήντησεν ἀδι-
στάκτως ὁ ξένος.

- Βλέπεις; Ἰδού διατί μισῶ τάς γε-
νικότητας καί ἐπιθυμῶ νά εἰδικεύω.
Ὁμιλῶ σχετικῶς καὶ ὄχι ἀπολύτως. Δέν
λέγω ὅτι ἡ δωροδοκία εἶναι καλόν τι,
λέγω ὅτι εἶναι τό ὀλιγώτερον κακόν.

Καί σημείωσε ὅτι οὐδείς ποτὲ
ἐκλέγεται βουλευτής διά τῆς δω-
ροδοκίας. Ὅλοι ἐκλέγονται τῇ
βοηθείᾳ τῆς δωροδοκίας.  Ἀπάν-
θρωπος τοκογλύφος, ὅσας καί ἄν
ἀγοράσῃ ψήφους, ποτέ δέν θά
ἐκλεχθῇ. Πρίν κατέλθῃ εἰς τόν
ἀγῶνα, θά ὑποδυθῇ τήν φιλαν-
θρωπίαν ὡς προσωπεῖον, θά φο-
ρέσῃ τήν δημοτικότητα ὡς κό-
θορνον. Θά φροντίσῃ ν᾽ ἀποδώσῃ
μέρος τῶν ὅσων ἤρπασεν εἰς τούς
ἐκλογεῖς. Καί μεταξύ   δύο ἀντι-
πάλων, μετερχομένων τήν αὐτήν
διαφθοράν, θά ἐπιτύχῃ ἐκεῖνος,
ὅστις εὐπρεπέστερον φορεῖ τό

προσωπεῖον κι ἐπιδεξιώτερον τόν κό-
θορνον.

Ἄς ἐξετάσωμεν τώρα, ἐξηκολούθη-
σεν ὁ Λέανδρος Παπαδημούλης, πόθεν
καί πῶς, ἀφοῦ ἡ πλουτοκρατία εἶναι
δεδομένον τι καί ἀναπόδραστον κακόν,
ἄς ἐξετάσωμεν πῶς ἐγεννήθη, πῶς
γεννᾶται φυσικῶς ἡ δωροδοκία.

Ὑπόθεσε, φίλε, ὅτι σ ἐκυρίευσε καί
σέ ἔξαφνα ἡ φιλοδοξία τοῦ Γιαννάκου
τοῦ Χαρτουλάριου, ὅτι ἐπεθύμησες νά
γίνῃς βουλευτής διά νά ὑπηρετήσῃς τό
ἔθνος. Διά νά ἐπιθυμήσῃς τοῦτο, σημεί-
ωσε, πρέπει νά εἶσαι χορτάτος. Ἡ φιλο-
δοξία εἶναι ἡ νόσος τῶν χορτάτων, ἡ
λαιμαργία εἶναι τῶν πεινασμένων τό νό-
σημα. Ἐξέρχεσαι εἰς τήν ἀγοράν, βγάζεις
λόγον καί παρακαλεῖς τούς προσφιλεῖς
συμπολίτας νά σέ τιμήσωσι διά τῆς ψή-
φου των. Ἀλλ᾽  εἶσαι ἆραγε εἰς θέσιν νά
ἠξεύρῃς πόσοι ἐκ τῶν προσφιλῶν συμ-
πολιτῶν σου εἶναι χορτάτοι καί πόσοι
δέν εἶναι; Μήν ἀμφιβάλλῃς, ὅτι οἱ
πλεῖστοι εἶναι πεινασμένοι, διότι ἄν δέν
ἦσαν, ὅλοι θά ἔβγαζαν κάλπας διά νά
γίνουν βουλευταί. Ἀλλά μεταξύ τῶν
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2 ὅποιος θέλει νὰ πετύχει κάτι εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ χρησιμοποιήσει τὰ ἀνάλογα μέσα. 



ἀκροατῶν σου, μεταξύ τῶν προσφιλῶν
σου συμπολιτῶν, δυνατόν, πιθανόν, βέ-
βαιον μάλιστα, ὅτι εὑρίσκονται τινές,
εἷς, δύο, τρεῖς, πέντε, δέκα, κατά γράμμα
πεινασμένοι. Τώρα, τήν ἡμέραν τῆς
ἐκλογῆς, πῶς ἀπαιτεῖς νά ὑπάγει ἄνθρω-
πος πεινασμένος, ἄνθρωπος ὅστις θά
ψαύει τήν κοιλίαν του ὡς ἔγχορδον ὄργα-
νον, ἄνθρωπος, ὅστις δέν θά ἔχῃ τήν δύ-
ναμιν νά ἵσταται καί νά βαδίζει, πῶς
ἀπαιτεῖς τοιοῦτος ἄνθρωπος νά ὑπάγῃ
νά ψηφοφορήςῃ εἰς τήν κάλπην σου καί
νά σοῦ δώσῃ μάλιστα λευκήν ψῆφον;
Φυσικόν εἶναι, ἀφοῦ θά λάβῃ τόν κόπον
πρός χάριν σου, νά τοῦ δώσῃς τουλάχιστον
νά φάγῃ δι᾽ ἐκείνην τήν ἡμέραν.

Ἐάν δέν τοῦ δώσῃς χρήματα, θά
τοῦ προσφέρῃς γεῦμα. Καί τοῦτο δω-
ροδοκία δέν εἶναι; Ἤ θά τοῦ στείλῃς
κατ᾽ οἶκον βακαλιάρον καί σαρδέλλες
καί οἶνον. Δωροδοκία καί τοῦτο. Ἐάν
δέν σπεύσῃς ἐγκαίρως σύ, θά σέ προ-
λάβῃ ὁ ἀντίπαλός σου, ὅστις θά φορεῖ
τόν κόθορνον τῆς φιλανθρωπίας ἀμφι-
δεξιώτερον.

Ἰδού πόθεν ἐγεννήθη ἡ δωροδοκία.
Πῶς θέλεις νά ἐνδιαφέρεται ὁ ἀγρότης,
ὁ βοσκός, ὁ πορθμεύς, ὁ ναύτης, ὁ
ἐργάτης, ὁ ἀχθοφόρος, πῶς θέλεις νά
ἐνδιαφέρωνται διά τόν Καψιμαΐδην καί
τόν Γεροντιάδην ἄν θά γίνωσι βουλευταί
ἤ ὄχι; Ἐκεῖνοι εἶναι χορτάτοι καί τρέ-
φουσιν ὄνειρα φιλοδοξίας, οὗτοι πεινῶσι
καί θέλουν νά φάγωσι. Δέν ἔχουσιν οἱ
πτωχοί μεγάλας ἀξιώσεις. Δέν περιμέ-
νουν διορισμούς καί παχέα ρουσφέτια
ἀπό τήν Κυβέρνησιν. Ἀλλ᾽ ἀφοῦ θη-
τεύουσιν ἐπιμόνως καί δέν ἐπαρκοῦν
νά τραφῶσιν ἐκ τοῦ ἱδρῶτος των, ἀφοῦ
οἱ λεγόμενοι ἀντιπρόσωποί των δέν
παύουν νά ψηφίζωσιν ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ
φόρους καί φόρους καί πάλιν φόρους,
ἄς τούς θρέψωσιν ἐπί μίαν ἡμέραν ἐκ
τοῦ βαλαντίου των.

Ἀνέκαθεν τά ἀξιώματα ἦσαν ἀγο-
ραστά. Καί ἀφοῦ ἡ ἐπάρατος πλουτο-
κρατία εἶναι ἄφευκτον κακόν, κατά
ποῖον ἄλλον τρόπον θ’ ἀποκτῶνται τ᾽
ἀξιώματα; Πρᾶγμα τό ὁποῖον ἔχασε
πρό πολλοῦ πᾶσαν ἠθικήν ἀξίαν, μόνον
διά χρημάτων εἶναι κτητόν. Καί οὕτως
ἑπόμενον ἦτο νά καταντήσουν τά πράγ-
ματα. «Οὐδέν κακόν ἄμικτον καλοῦ».
Εὐτύχημα μάλιστα νομίζω, ὅτι δέν ἀνε-
φάνη ἐπιφανής τις πολιτευτής εἰς τά
μέρη ταῦτα.

- Πῶς εἶπες; ἠρώτησεν ἀπορήσας
ὁ ξένος.

- Λέγω ὅτι λογίζομαι ὡς εὐτύχημα
τὸ ὅτι δέν ἀνεφάνη τις ἐκ τῶν λεγομένων
ἐπιφανῶν πολιτικῶν εἰς τάς νήσους
ταύτας. Ἐνθυμοῦμαι τί συνέβη πρό
πολλῶν ἐτῶν, ὅταν εἶχε γίνει τις ὑπουρ-
γός, βουλευτής γείτονος ἐπαρχίας. Οἱ
κουρεῖς ἔκλεισαν τά κουρεῖα των, οἱ
καφεπῶλαι τά καφενεῖα των, οἱ ὑπο-
δηματοποιοί ἐπώλησαν τά καλαπόδια
των. Δέν ὑπῆρξε βοσκός, ὅστις νά μή
διωρίσθη τελωνοφύλαξ, οὔτε ἀγρότης,
ὅστις νά μή προεχειρίσθη εἰς ὑγειονο-
μοσταθμάρχην. Τότε εἴδομεν πρώτην
φορᾶν κι ἐδῶ εἰς τήν νῆσον λιμενάρχην
φουστανελλᾶν. Ὁ ἐκ τῆς γείτονος ἐπαρ-
χίας ὑπουργός μᾶς τόν εἶχε στείλει ὡς
δεῖγμα περίεργον ὑπαλλήλου. Ὁ Θεός
μᾶς ἐλυπήθη καί δέν παρεχώρησε νά
γεννηθῇ ἐπιφανής τις ἐδῶ, ἐσκλήρυνε
δέ τήν καρδίαν μας καί δέν ἐδέχθημεν
εἰσβολήν ξένου ὑποψηφίου. Ἰλιγγιῶ νά
φαντασθῶ τί θά ἐγίνετο. Ὅλοι οἱ πορθ-
μεῖς θά ἐγκατέλειπον τάς λέμβους των,
οἱ κυβερνῆται θά ἔρριπτον ἔξω τα πλοῖα
των, οἱ ναυπηγοί θά ἐπετοῦσαν τά
ἐργαλεῖα των καί θά ἐζήτουν δημοσίας
θέσεις. Διότι μή νομίσεις ὅτι ἡ θεσιθηρία
γεννᾶται μόνη της. Τά δύο κακά ἀλλη-
λεπιδρῶσιν. Ἡ ἀκαθαρσία παράγει τὸν
φθεῖρα καί ὁ φθείρ παράγει τήν ἀκα-
θαρσίαν. Τό τέρας τό καλούμενον «ἐπι-
φανής» τρέφει τήν φυγοπονίαν, τήν
θεσιθηρίαν, τόν τραμπουκισμόν, τόν
κουτσαβακισμόν, τήν εἰς τούς νόμους
ἀπείθειαν. Πλάττει αὐλήν ἐξ ἀχρήστων
ἀνθρώπων, στοιχείων φθοροποιῶν, τά
ὁποῖα τόν περιστοιχίζουσι, παρασίτων,
τά ὁποῖα ἀποζῶσιν ἐξ αὐτοῦ, παχυνό-
μενα ἐπιβλαβῶς, σηπόμενα, ζωύφια
βλαβερά, ὕδατα λιμνάζοντα, παράγοντα
ἀναθυμιάσεις νοσηράς, πληθύνοντα
τήν ἀκαθαρσίαν. Εὐτυχῶς δέν ὑπῆρξεν
ἐνταῦθα ἔδαφος κατάλληλον, διά νά
γεννηθῇ τό θρέμμα τό καλούμενον «ἐπι-
φανής» καί οὕτως ἀπηλλάγημεν τῆς
τοιαύτης ἀθλιότητος μέχρι τῆς ὥρας.
Ἡ δωροδοκία δέ τήν ὁποίαν βλέπεις
τόσον γενικευμένην ὡς ἐκλογικόν ὅπλον,
εἶναι κατ’ ἐμέ τό μικρότερον κακόν.
Ὅστις ὅμως δυσφορεῖ ἐπί ταύτῃ, ἄς
μή μετέχῃ τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνος, μήτε
ὡς ἐκλογεύς, μήτε ὡς ἐκλέξιμος. «Κυά-
μων ἀπέχε σθε…».

n
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Ὁ ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπὸ τὴν
προηγούμενη χρονιὰ πραγματο-
ποιεῖται μὲ τὴ συγκέντρωση τῆς
οἰκονομικῆς προσφορᾶς μέσω
τῶν ἐκκλησιῶν. Ὅλο τὸ μῆνα Δε-
κέμβριο τὰ ἔσοδα τοῦ δίσκου τῆς
Κυριακάτικης λειτουργίας προ-
σφέρονται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ
Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου. Μὲ
αὐτὴ τὴν πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας αὐτὴ τὴ στιγμὴ
προσφέρεται μηνιαῖα βοήθεια σὲ
150 οἰκογένειες. Τὰ μέλη αὐτῶν
τῶν οἰκογενειῶν πλησιάζουν πε-
ρίπου τὰ 600 ἄτομα.

Ἡ δραστηριότητα ὅμως τοῦ
Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κο-
ζάνης δὲν σταματᾶ ἐκεῖ. Ἐργά-
ζεται ἀθόρυβα τὰ τελευταῖα 7
χρόνια, μὲ κύριο πάντοτε στόχο
τὴν συνεισφορὰ πρὸς τὸ συνάν-
θρωπο, χορηγώντας οἰκονομικὲς
προσφορὲς σὲ ἀνθρώπους μὲ προ-
βλήματα ὑγείας. Ἄλλοτε τὴ με-
τάβασή τους σὲ νοσοκομεῖα, τὴν
κάλυψη τῶν ἐξόδων ἐγχειρήσεων,
τὴν ἰατροφαρμακευτική τους πε-
ρίθαλψη καὶ τὰ ἔξοδα τῶν νοση-
λείων. Τὸ ποσὸ ποὺ δαπανήθηκε,
γιὰ τὴ χρονιὰ ποὺ τελειώνει, γιὰ
τὴν ἀγορὰ τῶν τροφίμων τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Παντοπωλείου καὶ τὴν
κάλυψη τῶν προαναφερθέντων
ἀνέρχεται στὶς 47.600 €.

Ἡ Ἐκκλησία καταβάλλει,
χωρὶς τυμπανοκρουσίες, προσπά-
θειες γιὰ ὑποστήριξη ὅσων ἔχουν
ἀνάγκη. Σ᾽ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα προ-
σπαθεῖ νὰ βάλει τὸ λιθαράκι του
καὶ τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο τῆς Μη-
τροπόλεώς μας μὲ χρηστὴ δια-
χείριση καὶ διαφάνεια. Σὲ μιὰ κοι-
νωνία ποὺ βαθμηδὸν χάνει τὴν
ἐμπιστοσύνη σὲ θεσμοὺς καὶ ἰδε-
ολογίες καὶ δὲν προσφέρει ὅραμα
στὴ νεολαία, οὔτε ἐλπίδα στὸν
πόνο, καθένας ἀπὸ μᾶς ἄς νοι-
αστεῖ καὶ λίγο τὸ διπλανό του.

Ὁ πλησίον μας εἶναι ἀδελφός
μας καὶ ὅλοι μαζὶ εἴμαστε παιδιὰ
τοῦ ἴδιου Θεοῦ.
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον

Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματικές, εἴτε

σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

◆Γεώργιος Τσεβεκίδης 500 € γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση
τοῦ Γηροκομείου ἀπὸ παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Παύλου στὸ γάμο τῶν παιδιῶν του. ◆

Ἀλεξάνδρα Κωσταρέλλη-Μαρκοπούλου 400 € γιὰ γεῦμα
στὶς 2/10/11 εἰς μνήμη τοῦ πολυαγαπημένου της συζύγου
Πάτροκλου Μαρκόπουλου μὲ τὴν συμπλήρωση 6 μηνῶν
ἀπὸ τὸ θάνατό του. ◆ Θεοδώρα Κατσιάνα, κάτοικος
Ἀθηνῶν 350 €. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου
300 € γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου. ◆ Οἱ
κόρες Γαλήνη Φυρφύρη καὶ Αἰκατερίνη Γαλάνη 200 €
εἰς μνήμη τοῦ πατέρα τους Νικολάου Λεπίδα. ◆ Ἱερὸς
Ναὸς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κερασιᾶς 200 € γιὰ οἰκο-
νομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου. ◆Εὐτέρπη Πασχαλίδου
200 € προσφορὰ γεύματος. ◆Περιστέρα Γάνα-Κυπαρίσση
150 € εἰς μνήμη τῆς ἀδελφῆς της Ἑλένης Γάνα γιὰ
γεῦμα γερόντων στὶς 19/9/11. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως
Θεοτόκου Καταφυγίου 150 € γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση
τοῦ Γηροκομείου. ◆ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Αὐλῶν
100 € γιὰ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου. ◆ Ἱερὸς
Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς 100 € γιὰ οἰκονομικὴ
ἐνίσχυση τοῦ Γηροκομείου. ◆ Ναούμα Ματιάκη 50 € εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου της Κων/νου Ματιάκη. ◆ Λάζαρος
Καρακώτας 20 € ◆ Δ.Ε.Η. -Λ.Κ.Δ.Μ. προσφορὰ φρούτων.
◆Ὁμάδα Συνεργασίας τοῦ Σώματος Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισμοῦ
ἐπίσκεψη στὸ Γηροκομεῖο τὴν Πέμπτη 3 Νοεμβρίου καὶ
προσφορὰ τροφίμων καὶ εἰδών   ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆

Χρῆστος Σάββας προσφορὰ γεύματος στὶς 23/10/11 εἰς
μνήμη τοῦ πατέρα του Νικολάου Σάββα. ◆ Σπυρίδων Θε-
οχάρης προσφορὰ γεύματος στὶς 30/9/11 εἰς μνήμη τῆς
συζύγου του Μαρίας Θεοχάρη. ◆ Ἐλευθερία Στεργίου
προσφορὰ γεύματος στὶς 28/9/11 εἰς μνήμη τοῦ παπποῦ
της Τριαντάφυλλου Στεργίου. ◆ Ἰωάννης Τερνενόπουλος
καὶ Εἰρήνη Παγκαρλιώτα προσφορὰ γεύματος. ◆ Κων/να
Φωτιάδου προσφορὰ γεύματος εἰς μνήμη τοῦ γιοῦ της
Γρηγορίου. ◆ Ἱερεὺς Θωμὰς Μπασδέκης καὶ Ἐλευθέριος
Τσαουσίδης προσφορὰ λαχανικῶν. ◆ Ἐνορία Λάβας 60
κιλὰ πατάτες εἰς μνήμη τροφίμου Ἀλεξάνδρας Μπάκανου.
◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης 7 τσουβάλια πατάτες. ◆ Ὀρφέας
Ζυγούρης 4 τσουβάλια πατάτες. ◆Λεωνίδας Μιχαηλίδης
ἀπὸ Μαυροδένδρι 4 τσουβάλια πατάτες. ◆Ἀφοὶ Βλιαγκό-
φτη προσφορὰ φρούτων καὶ λαχανικῶν. ◆ Ἰχθυοπωλεῖο
‘Τὸ Λαυράκι’ προσφορὰ ψαριῶν. ◆Γρηγόριος Τζήκας προ-
σφορὰ αὐγῶν. ◆Ἀρτοποιεῖο Ρούσσης Ρουσόπουλος προ-
σφορὰ ἄρτων καὶ  ἀρτοσκευασμάτων. ◆Ἀρτοποιεῖο Ἀφοὶ
Γεωργάκα   προσφορὰ ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἀθανάσιος

Μανακίτσας καὶ ΣΙΑ Ο.Ε. προσφορὰ γλυκισμάτων. ◆ Δη-
μήτριος Σιαπανίδης ἀπὸ Κομνηνὰ 2 κλοῦβες μῆλα.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάθισμα τῆς Ν. Νικοπόλεως

◆ Διακουμάκης Εὐάγγελος 3.000 $
◆ Γαβαλᾶς Νικόλαος 2.000 $
◆ Γεωργάκη Μαρία  500 $
◆ Πουμπουρίδου  Ἀθανασία  450 $
◆ Ἀνώνυμος  1.000 $

Δωρεὲς πρὸς τὴν  Ἱερὰ Μητρόπολη:

◆ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος 800 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων 275 €
◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου    224 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 2.840 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ 150 €
◆ Λευτέρης-Μαρία   500 €

Δωρεὲς πρὸς τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο

Δωρεὲς χρημάτων πρὸς τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο

◆ Ἀποστολίδης Λεωνίδας 20 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος
Δρεπάνου 300 €. ◆ Παρματᾶς  Ἰωάννης 53 €. ◆ Κατσίκα
Ἑλένη 90 €. ◆ Κορατζῆς Ἀστέριος 200 €. ◆ Καρατζέτζος
Χάρης 500 €. ◆ Ρεπανᾶ Ρούλα 50 €. ◆ Στούκης Ἰωάννης
100 €. Σόκουτης Ἰωάννης 100 €. ◆Μ.Κ.Μ. Δόμηση 450 €.
Δακῆς Γεώργιος 50 €.

Δωρεὲς ἀγαθῶν πρὸς τὸ Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο

◆ 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης, ◆ Δ´Τάξη 9ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Κοζάνης, ◆ Ἱ.Ν. Ἁγ. Τριάδος Κοζάνης, ◆ Ἱ.Ν. Ἁγ.
Γεωργίου Πολυμύλου, •Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης, ◆

Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου, ◆ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης, ◆ Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης, ◆

Ἱ.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, ◆Περιηγητικὴ Λέσχη
Κοζάνης, ◆ Στούκης Ἰωάννης, ◆ Γκλοῦμπος Γεώργιος, ◆

Σάββας Χρῆστος, ◆ Χαλκιαδάκη Ἀργυρώ, ◆ Μπαλιάκα
Αἰκατερίνη, ◆ Γάτας Κων/νος, Πούχιας Ἀδάμος, ◆

Καπνοτίδης Κων/νος, Παγκαρλιώτα Ἐλισάβετ, ◆

Παπατσιάρας Ζῆνος, ◆ Δούβλης Ζῆνος, ◆ Ἀποστολίδης
Ἀναστάσιος, ◆Ἀποστολίδης Ἰωάννης, ◆Νένας Ἀριστείδης,
•Σίμινα Βασιλική, •Σαραφίδης Χρῆστος, •Παπαδοπούλου
Μαρία, ◆ Μανιός, ◆ Μανακίτσας, ◆ Κοσματόπουλος
Ἀθανάσιος, ◆ Μακρῆς Χριστόφορος, ◆ Μαστρανέστης
Χρυσόστομος, ◆Ἀφοί Γεωργιάδη, ◆Δεμερτζίδης Ἰωάννης,
◆Καρακίτσος Ἰωάννης, ◆Καραγκιόζης Βαλάντης, ◆Νικό-
λαος Πάπιστας, ◆Ἀφροδίτη Βούρκα.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς

καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία. 
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Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ.

Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Ἰουλίου-Ὀκτωβρίου 2011, χορο-
στάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:

v Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (3/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Κυριακῆς Κο-
ζάνης (6/7), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (7/7), Κοιμ. Θεοτόκου Ν.
Χαραυγῆς (10/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Μαρίνας Λευκόβρυσης (16/7),
ἐξωκλ. Προφ. Ἠλία Κοζάνης (19/7), Προφ. Ἠλία Κοιλάδας
(20/7), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Βελβενδοῦ (24/7), Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης (25/7), Ἁγ. Παρασκευῆς ὁμώνυμου χωριοῦ (26/7), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων (31/7),

v Ὑψώσ. Τιμίου Σταυροῦ Λεβέντη (1/8), Μεταμορφ.
Σωτῆρος Οἰνόης (5/8), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος Κοζάνης
(6/8), Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης (6-7/8), Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζι-
δανίου (11/8), Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (14/8), Γεν. Θεοτόκου
Πλατανορεύματος (14/8), Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (15/8),
ἐξωκλ. «Παναγίας» Κοζάνης (15/8), Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης (22-23/8), Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἄνω Κώμης (23/8), Ἁγ.
Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς (24/8), Ἁγ. Νικολάου Καταφυγίου
(28/8), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας (Καστανιά Σερβίων,
(31/8),

v Γεν. Θεοτόκου Ἀλωνακίων (4/9), Γεν. Θεοτόκου Ν. Νι-
κοπόλεως (8/9), Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβἀλτου (11/9), Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9), Ἁγ. Γεωργίου Σιδερῶν (17/9),
Τιμ. Προδρόμου Καισαρειᾶς (18/9), ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν.
Νικοπόλεως (23/9), Ἁγ. Ἰωάννη Θεολόγου Καρυδίτσας (25/9),

v Ἁγ. Δημητρίου ὁμώνυμου χωριοῦ (16/10), Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Μαυροδενδρίου (30/10), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(31/10).

Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γεν. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (1/8), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Ἀνθοτόπου (2/8), Ὑψώσ. Τιμίου Σταυροῦ
Λιβερῶν (3/8), Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (4/8), Ἁγ. Δημητρίου
Μεταξᾶ (8/8), Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ (9/8), Ἁγ. Παρασκευῆς
Πολυφύτου (12/8).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε τίς Θ. Λειτουργίες καί τίς χειροτονίες: τοῦ κ.

Ἰωάννη Ἀντωνόπουλου σέ Διάκονο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Βλα-
χερνῶν Τετραλόφου (2/7) καί σε Πρεσβύτερο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (29/10), σέ Πρεσβύτερο τοῦ Δια-
κόνου κ. Χρήστου Καζαντζίδη στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου Ρυακίου (9/7), σέ Πρεσβύτερο τοῦ Διακόνου κ. Νικάνορα
Μαλιούρα στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Καλαμιᾶς (27/7), σέ
Διάκονο τοῦ κ. Νικόλαου Τζιαμπάση στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης (23/10),

v προεξεῖρχε στήν πανήγυρη τοῦ ἱ. μητροπολιτικοῦ κα-
θίσματος τοῦ Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως (28-29/8),

v τέλεσε τόν γάμο τῶν Εὐστάθιου Ἰω. Χαμιζίδη καί
Εὐαγγελίας Ἐμ. Γκοντοσίδου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης (25/9),

v προεξῆρχε τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν καί παρακολούθησε τίς
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τά Ἐλευθέρια: τῆς περιοχῆς Λα-
ζαράδων (9/10), τῶν Σερβίων (10/10) καί τῆς Κοζάνης (11/10),

v τέλεσε Θ. Λειτουργία καί προεξῆρχε στή Δοξολογία
γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἀρτεμίου, προστάτη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου
(20/10),

v χοροστάτησε, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου,
στίς ἀκολουθίες γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ» (28/10).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος:
v συμμετεῖχε στήν τέλεση τῆς ἐξόδιας ἀκολουθίας τοῦ

Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Λαύρας Καλαβρύτων Ἀρχιμ. Φι-
λάρετου Κωνσταντακόπουλου (1/7),

v παρακολούθησε συναυλία βυζαντινῆς μουσικῆς στά
Κάστρα Σερβίων (10/7),

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2011

Ἀπὸ τὴ χειροτονία εἰς πρεσβύτερο τοῦ διακόνου
Ἰωάννη Ἀντωνόπουλου.
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X PO N I KA                           Σ XO Λ I AEI∆HΣEIΣ

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευτικές
ἐκδηλώσεις: τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνας Σαρανταπόρου (17/7),
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης Αἰγίου (24-25/7), τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονος (Βέροια, 26/7),
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ζώνης Σιδηροκάστρου (30/8), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημη-
τρίου Κηφισιᾶς (25-26/10),

v ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ. Μητρόπολη Κορυτσᾶς Ἀλβανίας
(12/7),

v συμμετεῖχε σέ προσκυνηματική ἀποστολή στήν Ἐκκλη-
σία τῆς Πολωνίας (Ἐπαρχία Βαρσοβίας & Μπιέλσκ, 17-21/8),

v πραγματοποίησε προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος (19-
21/9),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές - λατρευτικές ἐκδηλώσεις
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψης τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στήν Ἱ. Μητρόπολη Γρεβενῶν
(23-25/9),

v μετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου
(5-7/9 & 12-14/10) καί τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (4-7/10), 

v προήδρευσε στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης, στήν ὁποῖα
μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ (17/10),

v τέλεσε τρισάγιο στό παρεκλήσι τοῦ Λαογραφικοῦ
Μουσείου Κοζάνης καί παρακολούθησε τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἀνα-
στασίου Ζ. Μπέλλου: «Δυτικομακεδόνων Πινδομάχων Μνη-
μόσυνον» (19/10),

v ἐπισκέφθηκε τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Κοζάνης κ. Ἰω.
Σόκουτη (27/10).

Στὴν Ἰορδανία μὲ
τὸν Μητροπολίτη
Ἰορδανίας Βενέδι-
κτο.

Θεία Λειτουργία μὲ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύ-
μων κ. Θεόφιλο.

Στὴν  Μονὴ τοῦ Ἁγ. Προδρόμου στὰ Ἱεροσό-
λυμα.

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο  ΑΓΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό Γη-
ροκομεῖο μας

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξε-

νοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ ἐνθύ-
μισή σας θά τούς δώσει χαρά καί ζεστασιά
γιά τίς ἅγιες ἡμέρες πού ἔρχονται.

Σᾶς εὐχόμεθα Καλά Χριστούγεννα
ἀλλά μέ Χριστό καί Εὐλογημένο τό Νέο
Ἔτος.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

³
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